Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

K002678
Spisová značka: 27K/48/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CP C-A.R.S., s. r. o., so
sídlom Bratislavská 63, 903 01 Senec, IČO: 46 226 591 takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť,
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K002679
Spisová značka: 27K/34/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2,
821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 zast. DPP Martaus & Partners, s.r.o., so sídlom Jána
Milca 788/5 , 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Best MORNING
s.r.o. Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2, 821 07
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, S 322.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky podľa § 28 a 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na predpísanom tlačive v jednom rovnopise
správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka spôsobom podľa článku 54 Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, t. j. veriteľov, ktorí má svoj obvyklý pobyt,
bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a
orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
Súd p o u č u j e účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
VII.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu
podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú
podrobnú správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu je odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

2.
Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie 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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (6) Doručenie prihlášky správcovi
má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (7)V konkurze
uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená. (8) Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate.
5.
Podľa § 29 ZKR: (1) Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo
názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b)meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d)poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)celková suma
pohľadávky, f)podpis.(2)Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (3)V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (4)Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (5)Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. (6)K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (7)K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (8)Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (9)Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (10) Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom,
ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva
dlžníka.
6.
Podľa § 199 ods. 9 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia
alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v
Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
7.
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 4.1.2021
JUDr. Lea Gubová, 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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K002680
Spisová značka: 27OdK/497/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15. 07. 1970, trv. byt. Viničná
551, 925 55 Vinohrady nad Váhom, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vydanie opravného uznesenia takto
rozhodol
I.
Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
"CSP") súd opravuje zrejmú nesprávnosť vo výroku I Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. 11. 2020, č.
k. 27OdK/497/2020-12 tak, že výrok I správne znie:
"Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15. 07. 1970, trvale bytom Ševčenkova 1060/6, 851 01
Bratislava - Petržalka."
II.
V ostatných častiach zostáva Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. 11. 2020, č. k.
27OdK/497/2020-12 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K002681
Spisová značka: 27K/8/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930 za účasti veriteľa: 5 Star Offices s. r. o., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO:
45 470 626, zast.: Mgr Pavol Baláž, advokát, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 50 119 303, o návrhu
správcu: LEGATOs Recovery k. s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47256184, S 1755
na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku úpadcu: MARSANN IT, s.r.o., so sídlom Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987 takto
rozhodol
Súd predlžuje lehotu na vyhotovenie súpisu majetku úpadcu o 20 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K002682
Spisová značka: 4K/27/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1/ Peter Miklovič, Vážska 3561/3, 921
01 Piešťany, 2/: Karol Paulíny, Liptovská 2127/2, 034 01 Ružomberok, 3/: Martin Sabo, Hniezdne 179, 065 01
Hniezdne, 4/: Peter Sabo, Hniezdne 345, 065 01 Hniezdne, 5/: Karol Schmuck, Nám. 1. mája 3867/8, 811 01
Bratislava, všetci zastúpení Odborovým zväzom hasičov, so sídlom Drieňová 22, 826 86 Bratislava, IČO: 30 811 261,
substitučne zastúpeným advokátskou kanceláriou Cottyn Cúth s.r.o., so sídlom Námestie SNP 478/19, 811 01
Bratislava, IČO: 50 073 125, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SAELENS Slovakia s.r.o., so
sídlom Panónska cesta 34, 851 01 Bratislava, IČO: 35 919 183, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SAELENS Slovakia s.r.o., so sídlom Panónska cesta 34,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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851 01 Bratislava, IČO: 35 919 183.
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 8.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K002683
Spisová značka: 32K/13/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Drogéria plus, s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava, IČO: 45 700 770, zastúpeného advokátom Mgr. Richardom Trusinom, so sídlom Hálkova 1, 831
03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GastroNet a. s., so sídlom Liptovská 21, 821 09
Bratislava, IČO: 36 832 715, takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť
uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 8.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K002684
Spisová značka: 1K/41/2009
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 41/2009 - 148 zo dňa 15. 12. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu SeVeN M Vertriebs spol. s r.o., Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 621 722 pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 01. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K002685
Spisová značka: 4K/44/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 44/2016 - 255 zo dňa 10. 12. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o., so sídlom Janka Kráľa 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 225 388
pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K002686
Spisová značka: 4K/31/2016
OZNAM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 31/2016 - 155 zo dňa 09. 12. 2020 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Katarína Smidáková, nar. 04. 12. 1952, trvale bytom Harmanec 23, 976 03 Harmanec po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 01. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K002687
Spisová značka: 1K/91/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 91/2015 - 107 zo dňa 09. 12. 2020 potvrdil
prevod pohľadávky
vo výške 3 968,22 Eur vedeného v konečnom zozname pohľadávok pod por. číslom 1 z pôvodného veriteľa
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 na nadobúdateľa
pohľadávok EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 v konkurznom
konaní úpadcu - Dušan Greňo, nar. 27.05.1973, bytom Kostolná 791/43, 991 28 Vinica. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 05. 01. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K002688
Spisová značka: 5K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RENTAL PARTNER, s.r.o. „v
konkurze“, IČO: 36 724 432, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 12525/S, ktorého správcom konkurznej podstaty je
Bankruptcy and recovery innovative corporation, IČO: 51 643 162, so sídlom kancelárie Nám. Štefana Moyzesa 33/5,
97401 Banská Bystrica, značka správcu S1893, o návrhu správcu konkurznej podstaty na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Bankruptcy and recovery innovative corporation, IČO: 51 643 162, so sídlom kancelárie Nám.
Štefana Moyzesa 33/5, 97401 Banská Bystrica, značka správcu S1893, paušálnu odmenu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov vo výške 1.725 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnená podať odvolanie osoba, ktorej nebolo vyhovené per analogiam v zmysle ustanovenia §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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21 ods. 3 ZoKR. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to
písomne v dvoch (2) vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K002689
Spisová značka: 32OdK/252/2020

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Elena Tóthová, narodená:
01.10.1947, bytom: Budimír 117, 044 43 Budimír o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.
Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 32OdK/252/2020-22 zo dňa
21.07.2020.
IX.
Ukladá novému 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.
X.
Poukazuje novému správcovi podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie:
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XI.
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. D14-1036/2020 na účet nového správcu
podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 13.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K002690
Spisová značka: 31K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa : Vareal, s.r.o., so sídlom Azúrová 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín,
IČO: 46 475 982, zast. JUDr. Ondrej Brláš, advokát so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka : PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156, takto
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rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007
156.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K002691
Spisová značka: 31K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Gajdoš, nar.
11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1CoKR/54/2016 - 99 zo dňa 08.11.2016 na majetok
úpadcu Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) 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 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 13.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K002692
Spisová značka: 5K/18/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bartolomej Gaži - RENOSTAV, s
miestom podnikania Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad, IČO: 35 116 951, správcom ktorého je PILÁT Insolvency
Services, k.s., so sídlom kancelárie 094 31 Remeniny 112, IČO: 51 439 441, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Bartolomej Gaži - RENOSTAV, s miestom podnikania Novomeského 3391/1,
058 01 Poprad, IČO: 35 116 951 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K002693
Spisová značka: 3OdK/317/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Kanalošová, nar. 28.01.1978, Stročín 76, 089 01
Stročín, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Oľga Kanalošová, IČO: 44802048, s miestom podnikania
08901 Stročín 76, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Kanalošová, nar. 28.01.1978, Stročín 76, 089 01 Stročín,

II.
42031931,

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42031931, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1588/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002694
Spisová značka: 3OdK/318/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Pačaj, nar. 09.04.1955, Gerlachovská 86/67, 060 01
Malý Slavkov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Slavkov,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Pačaj, nar. 09.04.1955, Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý

II.

ustanovuje: JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01, IČO: 33671966,

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:
JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 066 01, IČO: 33671966, 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.1578/2020.
Poučenie:

1.
Dňa 28.12.2020 navrhovateľ - dlžník prostredníctvom Centra právnej pomoci podal na tunajší súd
návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok. K návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžník doložil životopis spolu s
opisom jeho aktuálnej životnej situácie, zoznam spriaznených osôb, zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, zoznam veriteľov, vyhlásenie o platobnej neschopnosti a
doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie
konanie. Zároveň bol uhradený preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,- EUR.
2.
Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“ ), každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený
domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa tejto časti zákona a to bez ohľadu na to, či má
záväzky z podnikateľskej činnosti.
3.
Podľa § 166 ods. 3 ZKR, dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na
určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie
konanie; ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia
obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok.
4.
Podľa § 166 ods. 4 ZKR, dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo s návrhom
na určenie splátkového kalendára vyhlásiť, že je platobne neschopný.
5.
Podľa § 166k ZKR, pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového
kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom
určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného
predpisu.
6.
Podľa § 167 ods. 1 ZKR, návrh na vyhlásenie konkurzu podľa tejto časti zákona je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou.
7.
Podľa § 167 ods. 2 ZKR, Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do
elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom
sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/160/> návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje
a)dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
b)zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,
c)zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch,
d)zoznam veriteľov,
e)vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti,
f)doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania
podľa § 166 ods. 3.
8.
Podľa § 167a ods. 1 ZKR, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu
vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že
a)
návrh podala oprávnená osoba,
b)
návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti,
c)
dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d)
dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť
o jeho pravdivosti,
e)
nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár,
f)
bol zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; preddavok súd
bez zbytočného odkladu po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu alebo ho vráti zložiteľovi, ak súd konkurz
nevyhlási.
9.
Podľa § 167a ods. 3 ZKR, vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
10.
Podľa § 166j ods. 1 ZKR, správcu ustanovuje súd na základe náhodného výberu pomocou technických
a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Správcu súd odvolá, ak opakovane alebo závažne porušil
svoje povinnosti alebo mu vo výkone funkcie bráni zákonná prekážka.
11.
Podľa § 166j ods. 4 ZKR, súd je oprávnený požadovať od správcu vysvetlenia alebo správy o priebehu
konania, ktoré je správca povinný súdu v určenej lehote poskytnúť.
12.
Podľa § 166e ods. 1 ZKR, o oddlžení rozhodne súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení
o určení splátkového kalendára tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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alebo splátkovým kalendárom ( § 166a ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým
kalendárom. V uznesení súd uvedie znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú, o ktoré dlhy ide.
13.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo
splátkovým kalendárom ( § 166a ), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
14.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
15.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo
splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
16.

Podľa § 166a ods. 2 ZKR, pohľadávky podľa odseku 1 sa v konkurze uplatňujú prihláškou.

17.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
18.
Podľa § 166b ods. 2 ZKR, nevymáhateľnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
19.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že § 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.
20.
Podľa § 166c ods. 2 ZKR, ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ
je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže
bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
21.

Podľa § 166c ods. 3 ZKR, oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.

22.
Podľa § 197 ods. 7 ZKR, v uznesení o vyhlásení konkurzu, v uznesení o povolení reštrukturalizácie
alebo v uznesení o poskytnutí ochrany pred veriteľmi súd vo výroku určí medzinárodnú právomoc súdu podľa
osobitného predpisu a uloží správcovi povinnosti podľa osobitného predpisu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23.
Podľa § 199 ods. 8 ZKR, súd môže podľa okolnosti doručiť písomnosti aj prostredníctvom správcu.
Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručí súd rozhodnutie o vyhlásení konkurzu v konaní podľa štvrtej časti
zákona s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti dlžníkovi prostredníctvom správcu.
24.
Podľa § 7a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti správcu v konaniach o oddlžení je 500 eur.
25.
Súd preskúmal predložený návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle uvedených zákonných ustanovení a
zistil, že návrh spĺňa všetky náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu ustanovené v § 167 ods. 2 ZKR a zároveň že
sú splnené podmienky v zmysle § 167a ods. 1 na vyhlásenie konkurzu a preto vyhlásil konkurz na majetok dlžníka,
ustanovil správcu na základe náhodného výberu pomocou technických a programových prostriedkov schválených
ministerstvom a vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky. Súd taktiež uložil správcovi predkladať súdu
podrobné správy o priebehu konkurzu.
26.
Súd zároveň v tomto uznesení rozhodol o oddlžení dlžníka v zmysle § 166e ods. 1 ZKR a to tak, že
zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze. Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, bez ohľadu na to, či boli alebo
neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
27.
V súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) súd správcovi uložil 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.
28.
Nakoľko týmto uznesením došlo k vyhláseniu konkurz na majetok dlžníka, súd rozhodol aj o poukázaní
preddavku na účet správcu podľa § 167a ods. 1 písm. f) ZKR.

Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002695
Spisová značka: 3OdK/319/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hangurbadžo, nar. 31.12.1986, Stráne pod Tatrami
216, 059 76 Stráne pod Tatrami, 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: Jozef Hangurbadžo, nar. 31.12.1986, Stráne pod Tatrami 216,
059 76 Stráne pod Tatrami,
II.
42332486,

ustanovuje: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, IČO: 42332486, 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.1580/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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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 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002696
Spisová značka: 3OdK/320/2020

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21,
094 31 Hanušovce nad Topľou, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Janette Horvátová, IČO:47798726, s
miestom podnikania Pod Šibenou 574/21, 09431 Hanušovce nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21, 094
31 Hanušovce nad Topľou,
II.
ustanovuje: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO:
423432243,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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:
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, IČO: 423432243, 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.1591/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002697
Spisová značka: 3OdK/321/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Otília Pužová, nar. 27.02.1971, Podskalka 5902/90, 066
01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Humenné,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Otília Pužová, nar. 27.02.1971, Podskalka 5902/90, 066 01

II.
50120727,

ustanovuje: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO: 50120727, 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.1585/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002698
Spisová značka: 3OdK/322/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Petko, nar. 12.11.1955, Hankovce 5, 067 12
Hankovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jozef Petko DOFIP, IČO:10675531, s miestom
podnikania, 06712 Hankovce 5, 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: Jozef Petko, nar. 12.11.1955, Hankovce 5, 067 12 Hankovce,

II.

ustanovuje: JUDr. Eva Oravcová, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01, Prešov, IČO: 47977418,

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
JUDr. Eva Oravcová, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01, Prešov, IČO: 47977418, 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.1598/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K002699
Spisová značka: 2OdK/382/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Sivák, nar. 10.08.1990, Hrabské 113, 086 06
Hrabské, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Sivák, nar. 10.08.1990, Hrabské 113, 086 06 Hrabské,
II.

ustanovuje: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 31.12.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1584/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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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 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002700
Spisová značka: 2OdK/383/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Paňková, nar. 17.06.1968, Podskalka 5208/75,
066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Paňková, nar. 17.06.1968, Podskalka 5208/75, 066 01
Humenné,
II.
ustanovuje: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad,
IČO: 48 413 011,
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,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, IČO: 48 413 011,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
31.12.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1596/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
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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 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002701
Spisová značka: 2OdK/384/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Josef Lenič, nar. 04.12.1972, Hencovská 1859/22, 093 02
Hencovce, 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: Josef Lenič, nar. 04.12.1972, Hencovská 1859/22, 093 02
Hencovce,
II.
ustanovuje: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01
Prešov, IČO: 48 143 448,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
31.12.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1582/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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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 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002702
Spisová značka: 1K/22/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: B-NET, a.s., so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad,
IČO: 45 507 775 o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
507 775,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: B-NET, a.s., so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné,

III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 1K/22/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa
na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
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veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
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 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K002703
Spisová značka: 2OdK/385/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alžbeta Mišalková, nar. 08.10.1983, Podolínska 433/108,
059 95 Toporec, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Mišalková, IČO: 47 950 447, s miestom
podnikania Podolínska 433/108, 059 95 Toporec, 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: Alžbeta Mišalková, nar. 08.10.1983, Podolínska 433/108, 059 95
Toporec,
II.

ustanovuje: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné,

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
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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:
JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 31.12.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1581/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

32

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

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 12.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K002704
Spisová značka: 4OdK/322/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Karchňáková, nar. 15.06.1987, Brekov 106, 066
01 Brekov, 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 Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01
Vranov nad Topľou,
II.
41986491,

ustanovuje: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, Stará Ľubovňa 064 01, IČO:

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

oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 41986491, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 31.12.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1583/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Prešov, 12. január 2021
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K002705
Spisová značka: 4OdK/320/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Stanislav Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35,
093 01 Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01
Vranov nad Topľou,
II.
36795364,

ustanovuje: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, Kežmarok 060 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, Kežmarok 060 01, IČO: 36795364, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 31.12.2020 pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1597/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
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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.
Prešov, 12. január 2021
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K002706
Spisová značka: 4OdK/318/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Sivák, nar. 21.04.1977, Cigeľka 92, 086 02
Cigeľka, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Sivák, nar. 21.04.1977, Cigeľka 92, 086 02 Cigeľka,

II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1589/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
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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.
Prešov, 12. január 2021
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K002707
Spisová značka: 38K/29/2019
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Tótha, a členov senátu
JUDr. Paulíny Pacherovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci zastaveného konkurzného konania na
majetok dlžníka: CINEMA NOVÉ MESTO, s.r.o., so sídlom Čsl. armády 6/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
46 305 645, s ustanoveným predbežným správcom: JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 216/46,
911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu predbežného správcu na priznanie paušálnej odmeny a výdavkov,
o odvolaní správcu proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/29/2019-93 zo dňa 20.07.2020, pomerom
hlasov 3 : 0, takto
rozhodol
Odvolací súd uznesenie Okresného súdu Trenčín č.k. 38K/29/2019-93 zo dňa 20.07.2020 mení tak,
že predbežnému správcovi JUDr. Matúšovi Košarovi priznáva paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- Eur,
ktorá mu bude vyplatená učtárňou Okresného súdu Trenčín z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, evidovaného pod položkou D 19 - 30/2019 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419
CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného
uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
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Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť v podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá
len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie
dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a §
429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 30.10.2020
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K002708
Spisová značka: 3Obdo/76/2020
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci návrhu navrhovateľa: TEDDY s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 670 414, zastúpeného JUDr. Ján Tkáč, advokát, so sídlom Hrnčiarska
29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MSM Martin, s.r.o., so
sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 422 991, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr.
Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, IČO: 36 837 857, vedenej na Okresnom súde
Trenčín pod sp. zn. 38K/6/2020, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Trenčín z 27. apríla 2020,
č. k. 38K/5/2020-75, takto
rozhodol
I.
Dovolanie odmieta.
II.
Dlžník má voči navrhovateľovi nárok na náhradu trov dovolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.
dňa 14.12.2020
JUDr. Katarína Pramuková, sudca
K002709
Spisová značka: 36K/21/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Novák - STAMFI, IČO:
18 029 124, Šafárikova 9, 917 01 Trnava, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Trnave, číslo
živnostenského registra: 207-1321, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska
18, 917 01 Trnava, IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi pokyn na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejného v Obchodnom vestníku č. 18/2013 zo dňa 11.01.2013 pod položkami 1 až 4 a to:
Položka 1.:
nákladné motorové vozidlo značky DAF tip VX435 ET, e.č. TT 526CA, bielej farby, VIN XLRVE04ET0N628198,
evidované od 31.12.1992, súpisová hodnota majetku: 100,00 eur;
Položka 2.:
nákladné motorové vozidlo značky RENAULT MASTER T 35 D, e.č. TT 306EL, modrozelenej farby, VIN
VF6FB30A501311469, evidované od 9.5.1995, súpisová hodnota majetku: 100,00 eur,
Položka 3.:
nákladný príves AGRICOM DUP 20, e.č. TT 026YC, bielej farby, VIN U59S200001T1AK0479, evidované od
25.10.2005, rok výroby 1996, súpisová hodnota majetku: 100,00 eur,
Položka 4.:
osobné motorové vozidlo značky WOLKSWAGEN GOLF, e.č. TT 126BJ, hnedej svetlej farby, VIN
WV2ZZZ25ZJH011766, evidované od 12.11.2004, rok výroby 1996, súpisová hodnota majetku: 100,00 eur,
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predajom v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR zverejnením v Obchodnom vestníku za
nasledovných podmienok:
1.
Povinnosti správcu.
1.1.
Správca je povinný zabezpečiť zverejnenie oznámenia o verejnom ponukovom konaní spolu s výzvou
správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku a na svojej úradnej tabuli s týmto minimálnym obsahom:
označenie ponúkaných vecí a práv nezameniteľným spôsobom, určenie minimálnej akceptovateľnej ceny najvyššej
ponuky v jednotlivých kolách ponukového konania, začiatok a koniec lehoty na podávanie ponúk, spôsob a miesto
predkladania ponúk, spôsob a lehotu vyhodnocovania ponúk.
1.2.
Správca je povinný vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku ponúkanej hnuteľnej veci v
primeranej lehote a termínoch pred konaním ponukového konania a je povinný poskytnúť záujemcom všetky
relevantné informácie o ponúkanej peňažnej pohľadávke.
2.
Podmienky verejného ponukového konania.
2.1.
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 100 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty
2.2.
podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 2. kole ponukového konania navrhnutie
kúpnej ceny predmetného majetku v minimálnej výške 50 % z hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty,
2.3.
V prípade, že nedôjde k predaju majetku spôsobom uvedeným vyššie v rámci 2 kôl ponukového
konania, v 3. kole ponukového konania sa stane víťazom záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
2.4.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom začiatok a koniec tejto lehoty určí správca tak, aby
posledný deň lehoty pripadol na pracovný deň.
2.5.
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: JUDr. Miroslav
Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava.
3.
Náležitosti ponuky.
3.1.
Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu určenú v inzeráte, v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurz 36K/21/2012,
úpadca Karol Novák - STAMFI, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
3.2.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
3.3.
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3.4.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie
záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom.
3.5.
Správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní.
4.

Vyhodnotenie ponúk.

4.1.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada
4.2.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 3.1 sa neprihliada
4.3.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 a 3.5 sa neprihliada.
4.4.
Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa 2.1 a 2.2 sa
neprihliada
4.5.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada
4.6.
Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
4.7.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v
lehote, ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku, ustanovenia bodu 3.1. až 3.5. sa použijú primerane.
4.8.
V treťom kole verejného ponukového konania je správca oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná
cena neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou hodnotou majetku.
4.9.
O skutočnostiach podľa bodov 4.6 až 4.8, ako aj dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
bodov 4.1. až 4.5, vyhotoví správca zápisnicu.
4.10.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorí splní podmienky verejného
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ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotení ako víťaz.
4.11.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov a súd.
4.12.
Úspešný záujemca je povinný uhradiť ponúknutú cenu na účet úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu a vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na
účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
4.13.
Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu až po úplnom
uhradení ponúknutej ceny.
4.14.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet
ponukového konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.
Spoločné ustanovenia.
5.1.
Správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto
záväzným pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v
ponukovom konaní.
5.2.
Správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn.
5.3.
V prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002710
Spisová značka: 36K/21/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Novák - STAMFI, IČO: 18 029
124, Šafárikova 9, 917 01 Trnava, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Trnave, číslo
živnostenského registra: 207-1321, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska
18, 917 01 Trnava, IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením
majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, IČO: 42 155
118, značka správcu: S1398, súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zapísaného ako položky
č.5 a č.6 - nehnuteľný majetok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002711
Spisová značka: 9K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVING & C.O., spol. s r.o., IČO: 36
235 229, Orviská cesta č. 1, Piešťany 921 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro,
vl. č. 11821/T, správcom ktorého je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 45 014 159, značka správcu: S1226, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 45
014 159, značka správcu: S1226, z funkcie správcu úpadcu: STAVING & C.O., spol. s r.o., IČO: 36 235 229, Orviská
cesta č. 1, Piešťany 921 01.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002712
Spisová značka: 36K/9/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/9/2020
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: VE-LE DISTRIBUTION s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 27.1.2021 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 13.1.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002713
Spisová značka: 36K/9/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/9/2020
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PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: VE-LE DISTRIBUTION s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 27.1.2021 o 13:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
V Trnave, dňa 13.1.2021
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K002714
Spisová značka: 1OdK/200/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hacek, nar. 07.12.1978, trvale bytom Rudina 224,
023 31 Rudina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
31 Rudina.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Hacek, nar. 07.12.1978, trvale bytom Rudina 224, 023
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II.
Ustanovuje správcu: Ing. Elena Fioleková, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO:
42 070 856 značka správcu: S1340.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1041/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002715
Spisová značka: 1OdK/201/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Žirková, nar. 06.07.1963, trvale bytom Dubové 176,
038 23 Dubové, prechodný pobyt Horná Štubňa 244, 038 46 Horná Štubňa, do 30.03.2017 podnikajúca pod
obchodným menom Anna Žirková, s miestom podnikania Dubové 176, 038 23 Dubové, IČO: 40 630 978,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
23 Dubové.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Žirková, nar. 06.07.1963, trvale bytom Dubové 176, 038

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1992.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
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konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1046/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002716
Spisová značka: 1OdK/202/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Feriančíková, nar. 03.04.1987, trvale bytom
Moyzesova 615/5, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Feriančíková, nar. 03.04.1987, trvale bytom Moyzesova
615/5, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina,
značka správcu: S1448.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
31.12.2020 vedený pod položkou registra 1054/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K002717
Spisová značka: 4K/28/2009
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FROTEX, výrobné družstvo, so sídlom
013 32 Dlhé Pole, IČO: 31 640 621, uznesením 4K/28/2009-850 zo dňa 3.12. 2020 zrušil konkurz pre nedostatok
majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.12. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 13.1.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K002718
Spisová značka: 3K/1/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o., so sídlom ul.
Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 379 000, správcom ktorého je JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom
kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správkyne na odvolanie z funkcie správcu úpadcu, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina z funkcie správcu úpadcu SLUŽBY
- LH s. r. o., so sídlom ul. Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 36 379 000.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K002719
Spisová značka: 7OdK/61/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Morvay, nar. 23.12.1965, trvale bytom mesto
Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: E. Penkalu 880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Morvay, nar. 23.12.1965, trvale bytom mesto Liptovský
Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka
správcu: S1967.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
07.01.2021, vedený pod položkou registra 2/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
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súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 13.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K002720
Spisová značka: 1K/16/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: SKI PARK Ružomberok, akciová
spoločnosť, Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 012 475, správcom ktorého je: HMG Recovery,
k.s., IČO: 46 333 908, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie
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z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: HMG Recovery, k.s., IČO: 46 333 908, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,010 01
Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom 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. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K002721
Spisová značka: 5K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa
305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, správcom ktorého je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického
30, 036 01 Martin, takto
rozhodol
I.
Konkurz na majetok úpadcu: BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304,
pre nedostatok podmienok konania zrušuje.
II.

Správcovi p r i z n á v a paušálnu odmenu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.760,- eur.

III.

Správcovi nepriznáva odmenu z výťažku.

IV.

Správcovi priznáva náhradu výdavkov vo výške 24,97 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
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účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.02.2017).
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K002722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec -, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca Miroslava Špilová, dátum narodenia: 22.09.1973, trvalý
pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do
15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu:
milena.noskova@noskopartners.eu.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K002723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec -, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka:
Miroslava Špilová, dátum narodenia: 22.09.1973, trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec, 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.
633893996/0900 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K002724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Špilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec -, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1313
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
4OdK/114/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: dlžníka: Miroslava
Špilová, dátum narodenia: 22.09.1973, trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania:
4OdK/114/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Miroslava Špilová, born 22th of September 1973, 903 01 Senec, Slovak Republic
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava
I No.4OdK/114/2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.01.2021.
Dňom 08.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) on 7th of
January 2021. Bankruptcy was declared on 8th of January 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Milena Nosková – správca, so sídlom Zámocká
14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Milena Nosková – the trustee,
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 18.12.2020 č.k. 4OdK/114/2020-12, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 07.01.2021,
dňom 08.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Špilová, dátum narodenia:
22.09.1973, trvalý pobyt: Mesto Senec, 903 01 Senec. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Milena Nosková – správca, so sídlom Zámocká 14, 811 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 4OdK/114/2020. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že
každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu
prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s
uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti,
ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný
úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada
nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a
súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a
na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným
právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie
právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie
právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a
ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku
ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky
pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd,
správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do
úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných
jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné
konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát
uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný
jazyk.
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 18th of December
2020, file No. 4OdK/114/2020. This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the Commercial
Report (Bulletin) on 7th of January 2021. Bankruptcy was declared on 8th of January 2021. The bankruptcy was
declared on the estate of debtor Miroslava Špilová, born 22th of September 1973, Mesto Senec, 903 01 Senec,
Slovak Republic. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to
the mgr. Milena Nosková – správca, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic to the file No.
4OdK/114/2020. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal
identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the
principal and, where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if
different; iii. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the
period of time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in
asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v.
the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii.
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the
mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and
the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting
documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of
the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia
does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.

K002725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8 / 0, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu BEGOKON p.v.o.d. v "likvidácii" so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " ZKR") zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate Gomanold, a.s. (predtým časť oddelenej podstaty UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.) úpadcu (ďalej len "podstata"). Zároveň oznamuje zámer zostaviť čiastočný rozvrh z
podstaty. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 14.01. 2021
JUDr. Marek Glemba, správca

K002726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducho Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 2480 / 24, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1944
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/98/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/98/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správcovská kancelária iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava
týmto ako správca dlžníka: Ing. Ivan Ducho, nar. 09.08.1944, Hrobákova 2480 / 24, 851 02 Bratislava (ďalej aj
ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020; správca
týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K002727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vandlíková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častá 0, 900 89 Častá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/122/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/122/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
V konkurznej veci dlžníka Monika Vandlíková, nar. 24.05.1978, Obec Častá, 900 89 Častá, nebol zistený žiaden
majetok, a z toho dôvodu správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie
majetku Dlžníka, predniesli v zmysle § 166i ods. 2 ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy
šetrenia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Inak v zmysle ust. § 167v
ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K002728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minárik Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrobákova 1633 / 1, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/245/2020 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/245/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zalubelová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 2702/33, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/318/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/318/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca vyššie uvedeného dlžníka týmto oznamuje, že konkurz na majetok tohto dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.

K002730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Čížiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 1796 / 55A, 831 06 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/407/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/407/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Milena Nosková, správca dlžníka: Miroslava Čížiková, dátum narodenia: 10.12.1967, trvalý pobyt: Južná
1796 / 55A, 831 06 Slovenský Grob, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
08.01.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: BL Finance, s. r. o., so sídlom: Šoltésovej 14, 811
08 Bratislava, IČO: 44 307 683 pričom celková výška pohľadávky je 5.985,72 EUR, ktorú správca dňa 13.01.2021
zapísal do zoznamu pohľadávok.

K002731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipského 1155 / 2, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/362/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/362/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Správca vyššie uvedeného dlžníka týmto oznamuje, že konkurz na majetok tohto dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.

K002732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohumel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Píla 73, 900 89 Píla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/210/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/210/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca vyššie uvedeného dlžníka týmto oznamuje, že konkurz na majetok tohto dlžníka sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.

K002733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenghardtová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/212/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Mudrák, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Meno a priezvisko:

Monika Lenghardtová

bytom:

Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

nar.:

26.09.1986

vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu:

Č. Druh
nehnuteľná
1
vec

Bližšia identifikácia majetku
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/56 na stavbe - rodinný dom súp. Č. 2181 na parc. registra "C". č. p. č. 7110/4, k. ú.
Vinohrady, obec BA - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III, č. LV 3649

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „majetok“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Výsledkom verejného ponukového konania je uzatvorenie kúpnej zmluvy na majetok. Zmluva bude uzatvorená
s víťazným záujemcom. Obsahom zmluvy budú najmä podmienky uvedené v tomto vyhlásení a kúpna cena
navrhnutá víťazným záujemcom. Zmluvnými stranami budú úpadca ako predávajúci a víťazný záujemca ako
kupujúci.

2. Majetok zahrnutý do tohto ponukového konania sa predáva ako stojí a leží.

3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z.).

4. Písomná ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny a identifikačné údaje záujemcu – právnická
osoba názov, sídlo a IČO ak je pridelené, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo a trvalý pobyt. Záujemca musí uviesť adresu, na ktorú sa má zaslať oznámenie o víťaznej ponuke –
postačuje aj e-mailová adresa.

5. Viaceré osoby môžu predložiť spoločnú ponuku, v takomto prípade budú tieto osoby oprávnené a povinné
spoločne a nerozdielne. Každá z týchto osôb sa musí identifikovať podľa bodu 4.

6. Súčasťou ponuky musí byť písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného
ponukového konania.

7. Nebezpečenstvo škody na majetku a vlastnícke právo k majetku prechádza na kupujúceho momentom
uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. Záujemca musí zložiť celú kúpnu cenu na bankový účet úpadcu č. SK34 8360 5207 0042 0192 6457 najneskôr
v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č.
7/2005 Z. z.). Neúspešným záujemcom správca kúpnu cenu vráti najneskôr do 5 kalendárnych dní od skončenia
lehoty podľa predchádzajúcej vety. Prípadné úroky slúžia na úhradu nákladov správcu.

10. Otváranie obálok sa uskutoční v prvý pracovný deň po skončení lehoty podľa bodu 3. v kancelárii správcu.
Jediným kritériom je výška ponúknutej ceny. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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11. Záujemcovi, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, správca do 3 dní od otvárania obálok zašle
písomné oznámenie o tejto skutočnosti, v ktorom ho vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ostatným záujemcom
(neúspešní záujemcovia) správca neúspech ponuky oznámi písomne.

JUDr. Michal Mudrák, správca

K002734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voleková Dana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1389/49, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1963
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/531/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/531/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len
,,Správca“) správca dlžníka Ing. Dana Voleková, nar. 01.10.1963, bytom Dukelská 1389/49, Modra 900 01, okr.
Pezinok (ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácií
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 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 Bratislave, dňa 13.01.2021
UBC 2020, k.s.
Mgr. Monika Chorváthová, komplementár

K002735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voleková Dana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1389/49, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1963
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/531/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/531/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Zelinárska 6, 821 08
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Bratislava, oznamuje veriteľom dlžníka: Ing. Dana Voleková, nar. 01.10.1963, bytom Dukelská 1389/49, Modra
900 01, okr. Pezinok, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Zelinárska
6, 821 08 Bratislava, 4. nadzemné podlažie/3. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne: Po – Pi: od 08:30 - 11:30 a 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: 0948 987 002.
V Bratislave, dňa 13.01.2021
UBC 2020, k.s.
Mgr. Monika Chorváthová, komplementár

K002736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voleková Dana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 1389/49, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1963
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/531/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/531/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une 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”
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observer”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny”
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati”
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ing. Dana Voleková, nar. 01.10.1963, trvale bytom Dukelská 1389/49, Modra 900 02, okr. Pezinok (ďalej len
„Dlžník”) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I, zo dňa
01.12.2020, sp. zn. 27OdK/531/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa 23.12.2020 vyhlásený
konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, Bratislava 821
08, 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 Ing. Dana Voleková, born on 01.10.1963, with permanent address at Dukelská 1389/49,
Modra 900 02, okr. Pezinok (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court Bratislava I of 01.12.2020, ref. No. 27OdK/531/2020 published in the Commercial report No.
246/2020 of 23.12.2020 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at
Zelinárska 6, Bratislava 821 08, 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
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application shall be 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
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Bratislava, dňa 13.01.2021
Bratislava, on 13.01.2021
UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K002737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zedek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 514, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/85/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.09.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č.
OV 188/2020 dňa 30.09.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Marián Zedek, nar. 20.07.1965, bytom:
Plavecký Štvrtok 514, 900 68 Plavecký Štvrtok (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol
ustanovený: JUDr. Marek Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, zn. správcu S 1670 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 33OdK/85/2020, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 21.09.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV 188/2020 dňa
30.09.2020, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marek Piršel, Správca

K002738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Transco Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 92 / 0, 852 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 697 648

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37K/61/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/61/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1590, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Transco Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 36
697 648, sp. zn. 37K/61/2018 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa ABW-sped,
s.r.o., so sídlom Čáčovská cesta 5232 / 194, 90501 Senica-Čáčov, IČO: 47878991 v celkovej sume 264,00Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K002739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADEPETROL, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 2, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 750 740
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/74/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/74/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej
položky majetku
25

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

EUR

5,80 €

Hlavná pokladnica
Zostatok v pokladni ku
Pohľadávka z účtu spoločnosti TRADEPETROL
dňu vyhlásenia
a.s.
konkurzu

Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
majetku

26

Peňažná
pohľadávka

27

Peňažná
pohľadávka

Dlžník

Právny dôvod
vzniku pohľadávky

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Preplatok na poistení
Vienna Insurance Group,
zo zodpovednosti za
Štefanovičova 4, 816 23
škodu
Bratislava
Karol Furi - F.K. - STAV,
Vymožená
Rimavská 5/8, 979 01 Rimavská
pohľadavka z
Sobota
exekučneho konania

Podielové
spoluvlastníctvo

Nominálna
hodnota
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

EUR

499,29 €

1/1

EUR

13,77 €

JUDr. Oliver Korec, správca.
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K002740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Schenk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 3045/5, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1991
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/60/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/60/202
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Igor Schenk, nar. 29.01.1991, bytom Horská
3045/5, 831 04 Bratislava, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky nasledujúceho veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 v celkovej
prihlásenej sume 743,06 €.

Bratislava, 14.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kadlíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 108/9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1989
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Patrik Kadlíček, nar. 07.08.1989, trvale bytom Moldavská 108/9, 821 03
Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Laurinská 3/A,
811 01 Bratislava – Staré Mesto, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K002742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kadlíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 108/9, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1989
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/123/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/123/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Patrik Kadlíček, nar. 07.08.1989, trvale bytom Moldavská 108/9, 821 03
Bratislava, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania –
veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený
v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K002743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BioREn BB s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 9 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 302 611
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/70/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/70/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BioREn BB, s.r.o., so sídlom
Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, IČO: 46 302 611, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná
pohľadávka uplatnená Prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (30.6.2020)
nasledovného veriteľa:
Veriteľ:

THK s.r.o.

Sama Chalupku 23, 976 66 Polomka
Slovenská republika
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36 017 299

Prihláškou pohľadávky s por. č. 1-5 zo dňa 17.12.2020 doručenou dňa 17.12.2020 uplatnená pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 18.12.2020 pod č. 60-64, a to nasledovne:
č. p.
1
2
3
4
5

Prihlásená suma
Istina
Úroky
600,00 €
0,00 €
2 821,20 €
0,00 €
3 649,80 €
0,00 €
603,60 €
0,00 €
6 006,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

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

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

Celková suma
600,00 €
2 821,20 €
3 649,80 €
603,60 €
6 006,00 €

CELKOVO prihlásené: 13.980,60€

V Bratislave, 14.01.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K002744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Jáňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Rašeline 383/2, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/138/2020 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/138/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Martin Jáňa, nar. 29.06.1979, trv. bytom K Rašeline 383/2, 906 38 Rohožník,
Slovenská republika, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa § 167h
ZKR a bol zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

K002745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATRAS Slovaquie, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 897 506
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2014 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I., spis. zn. 3K/1/2014 zo dňa 14.04.2014 bol vyhlásený konkurz na
úpadcu ATRAS Slovaquie, s.r.o., so sídlom Hraničná č. 18, 821 05 Bratislava, IČO: 45 897 506, zapísaný v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 68357/B (ďalej len "Úpadca") a za správcu bol
ustanovený JUDr. Dušan Repák, so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava (ďalej len „predchádzajúci správca“).
Uznesením konkurzného súdu zo dňa 11.11.2016 v spojení s uznesením zo dňa 01.12.2016 bol za správcu
konkurznej podstaty ustanovený správca JUDr. Martin Aksamit, značka správcu S 1659, so sídlom kancelárie
Michalská č. 14, 811 01 Bratislava.
Schôdza konkurzných veriteľov uskutočnená dňa 28.07.2014 v súlade s § 35 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len "ZKR") zvolila Veriteľský výbor v zložení konkurzných veriteľov
TRASPOSERVIZI S.r.l., so sídlom Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika, CONSORZIOITALIA, so sídlom
Via Innsbruck 23, IČO 1 698 336, 38121 Trento, Talianska republika a Slovenská republika – Daňový úrad
Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, ktorý na svojej schôdzi toho istého dňa zvolil za
predsedu Veriteľského výboru spoločnosť TRASPOSERVIZI S.r.l., , so Via Oglio 9, Rím, Talianska republika.
NÁVRH DOPLNENIA KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
I - Všeobecná časť rozvrhu
Uznesením veriteľského výboru zo dňa 26.06.2020 schválil veriteľský výbor konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty Úpadcu ktorý správca do dňa 14.09.2020 aj vykonal, t.j. poukázal všetky peňažné
čiastky určené konkurzným veriteľom a na pohľadávky proti podstate podľa schváleného rozvrhu. V rámci
nasledujúceho konkurzného konania však správca zistil, že pohľadávka proti podstate označená ako
zložený preddavok na vyhlásenie konkurzu, ktorý mal byť zložený Daňovým úradom Bratislava a ktorý bol
ako pohľadávka proti podstate vedený predchádzajúcim správcom konkurznej podstaty, nebol zložený
a preto je potrebné dodatočne schváliť rozvrhnutie predmetnej čiastky medzi konkurzných veriteľov.
V súlade s § 96 odsek 5 a § 98 odsek 1 ZKR predkladám Veriteľskému výboru návrh na doplnenie konečného
rozvrhu z výťažku predstavujúceho sumu 1.659,70-EUR ako zostatku na účte Úpadcu v banke Všeobecná
úverová banka, so sídlom Mlynské nivy č. 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 341/B, č. účtu: IBAN: SK 15 0200 0000 0028 0674 3953.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 02.11.2020 a lehota na podanie námietok uplynula bez toho, aby bola podaná
námietka proti zoznamu pohľadávok proti podstate podľa § 96 odsek 3 ZKR.
Vo všeobecnej konkurznej podstate úpadcu sa nachádza iba vyššie uvedený zostatok na bankovom účte Úpadcu.
II - Rozvrhová časť

a) Rozvrhovaná podstata
Do čiastkového rozvrhu bol zaradený zostatok na účte úpadcu v banke vo výške 1.659,70-EUR.
b) Pohľadávky proti podstate
Všetky boli uspokojené prvým konečným rozvrhom schváleným veriteľským výborom 26.06.2020
c) Výťažok na uspokojenie veriteľov
Výsledná suma určená na uspokojenie veriteľov je vo výške 1.659,70 EUR
Celková výška zistených pohľadávok = 332.869,72 EUR
Pomer uspokojenia = 0,0049860348
Rekapitulácia:
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Celková suma výťažku: 1.659,70,-EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 0 EUR
Celková suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1.659,70 EUR
Celková suma na výplatu veriteľom podľa doplneného konečného rozvrhu: 1.659,70 EUR
Zistená
suma Pomer
pohľadávky
uspokojenia

Veriteľ

AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat,
463,98 €
Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, AC Diplomat,
744,23 €
Palisády 29, 811 06 Bratislava, SR
Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika
55 057,60 €
Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika
55 057,60 €
Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika
55 057,60 €
Bartoli S.p.A., Via Volterrana 9, 50124 Florencia, Talianska republika
55 057,60 €
CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika
9 726,69 €
CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika
98,55 €
CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika
16 184,97 €
CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika
121,39 €
CONSORZIOITALIA, Via Innsbruck 23, 38121 Trento, Talianska republika
293,36 €
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, Bratislava, IČO: 00166367
600,00 €
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
8 339,50 €
Bratislava, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
680,00 €
Bratislava, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
163,68 €
Bratislava, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
5 448,67 €
Bratislava, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
10 687,32 €
Bratislava, SR
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
2 380,09 €
Bratislava, SR
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
915,73 €
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
480,06 €
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
978,98 €
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
4 370,78 €
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
3 658,72 €
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR
2 474,07 €
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR
537,37 €
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR
74,00 €
Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, SR
6,00 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
9 606,09 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
10 641,87 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
4 294,36 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
6 100,84 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
769,57 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
3 539,15 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
1 730,94 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
152,82 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
802,15 €
TRASPOSERVIZI s.r.l., Via Oglio 9, 00198 Rím, Talianska republika
1 210,14 €
Union zdravotná poisťovňa ,a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, SR, IČO:
17,44 €
36284831
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR,
IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, 1 725,88 €
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR,
IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, 1 778,68 €
IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR,
IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, 406,16 €

Uspokojenie veriteľa
po zaokrúhlení

0,004986035

2,32 €

0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035

3,72 €
274,52 €
274,52 €
274,52 €
274,52 €
48,50 €
0,50 €
80,70 €
0,61 €
1,47 €
3,00 €

0,004986035

41,59 €

0,004986035

3,40 €

0,004986035

0,82 €

0,004986035

27,17 €

0,004986035

53,29 €

0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035
0,004986035

11,87 €
4,57 €
2,40 €
4,89 €
21,80 €
18,25 €
12,34 €
2,68 €
0,37 €
0,03 €
47,90 €
53,07 €
21,42 €
30,42 €
3,84 €
17,65 €
8,64 €
0,77 €
4,00 €
6,04 €

0,004986035

0,09 €

0,004986035

8,61 €

0,004986035

8,87 €
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IČO: 35776005
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, SR,
IČO: 35937874/Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska č. 21, Bratislava, 435,09 €
IČO: 35776005
Spolu

Deň vydania: 19.01.2021
0,004986035

2,03 €

0,004986035

2,17 €

332 869,72 €

1 659,89 €

Týmto žiadam Veriteľský výbor o schválenie vyššie uvedeného doplneného konečného rozvrhu
všeobecnej podstaty úpadcu do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 13. januára 2021
Príloha:
1. Evidencia pohľadávok proti podstate
2. Súpis majetku
3. Konečný rozvrh z 18.06.2020
K002746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAMILIA ME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 10 / 0, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 858 079
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/46/2014 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/46/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, správca
úpadcu FAMILIA ME, s.r.o., IČO: 35 858 079, Furdekova 10, 851 03 Bratislava, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 28844/B, konkurz vedený na OS
Bratislava I., sp. zn.: 6K/46/2014 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou pohľadávky doručenou po skončení základnej prihlasovacej
lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, a to:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., sídlo: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihlásená pohľadávka:
P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený
omeškania
1
121.290,38 €
210.357,46 € 0,00 €

úrok

z Prihlásený
omeškania
0,00 €

poplatok

z Náklady z uplatnenia Celkovo prihlásené
7.301,50 €

338.949,34 €

Pohľadávka uplatnená prihláškou pohľadávok s por. č. 1 zo dňa 08.01.2021, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu dňa 08.01.2021, bola do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa 14.01.2021.

V Bratislave, dňa 14.01.2021
LEGATOs Recovery k.s.
Správca S1755
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K002747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Milošovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 354, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1967
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/426/2019 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/426/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.9.2019 bol na majetok dlžníka Miloš Milošovič, nar.:
13.06.1967, Kuchyňa 354, 900 52 Kuchyňa /ďalej aj len „dlžník“/ vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená spoločnosť 1st restructuring, k.s.. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
/ďalej aj len „OV“/ č. 195/2019 dňa 09.10.2019.
Správca dlžníka zverejnil v OV č. 202/2019 zo dňa 18.10.2019 Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do
spisu, v OV č. 202/2019 zo dňa 18.10.2019 Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
a v OV č. 202/2019 zo dňa 18.10.2019 Výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Správca dlžníka
v zmysle ustanovenia § 74 a § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ vyzval dlžníka na poskytnutie súčinnosti a v zmysle
ustanovenia § 166i ods. 3 ZKR poučil dlžníka o povinnostiach, ktoré je povinný dlžník dodržiavať vrátane
trestnoprávnych následkov nedodržania predmetných povinností. Správca dlžníka doručil Okresnému súdu
Bratislava I Podrobnú správu o priebehu konkurzu zameranú na zisťovanie majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty a to v súdom stanovenej 60 dňovej
lehote od vyhlásenia konkurzu. Zároveň správca dlžníka doručil Okresnému súdu Bratislava I Zoznam podaní, pri
ktorým má správca za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky. Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167m
ods. 3 ZKR, nezvolal schôdzu veriteľov, nakoľko to nepovažoval za potrebné a zároveň o to nepožiadal žiaden
veriteľ prihlásenej pohľadávky, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze veriteľov a uhradí paušálnu
odmenu správcu za konanie schôdze veriteľov.
V OV č. 228/2019 zo dňa 26.11.2019 správca dlžníka zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý
pozostával z nehnuteľných vecí – pozemkov, hnuteľných vecí – 3 motorových vozidiel a z inej majetkovej hodnoty
- pohľadávky vzniknutej titulom práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V OV č. 76/2020 zo dňa 21.04.2020
správca dlžníka zverejnil Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku – peňažnú
pohľadávku.
Do konkurzného konania bolo v základnej prihlasovacej lehote prihlásených 5 pohľadávok v celkovej výške
39.933,88 Eur. Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli prihlásené 3 pohľadávky
v celkovej výške 21.905,28 Eur.
Počet veriteľov prihlásených do konkurzného konania je 6 s celkovým počtom – 8 pohľadávok.
Celková výška pohľadávok zahrnutých a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je 42.547,41
Eur (celková výška prihlásených pohľadávok je vo výške 61.839,16 Eur, pričom správca dlžníka v súlade
s ustanovením § 166b ods. 1 písm. a) nezahrnul do konečného rozvrhu výťažku to príslušenstvo pohľadávok,
ktoré presahovalo 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky resp. presahovalo
alikvotnú časť pohľadávky za obdobie kratšie ako kalendárny rok).
V zmysle ustanovenia § 167u ZKR správca konkurznej podstaty dlžníka po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

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

86

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

II. Rozvrhová časť
· Všeobecná podstata pozostávala z nasledovného majetku :
1. Nehnuteľné veci - zverejnené v OV č. 228/2019 dňa 26.11.2019 (K100398)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 47/2020 zo dňa
09.03.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako úspešné.
V lehote 10 dní odo dňa skončenia predmetného ponukového konania nebola do kancelárie správcu dlžníka
doručená žiadosť o vykúpenie majetku oprávnenou osobou z konkurznej podstaty a zároveň v rovnakej lehote
nebola žiadnou oprávnenou osobou dlžníka, zaplatená kúpna cena dosiahnutá v ponukovom konaní. Na základe
vyššie uvedeného uzavrel správca dlžníka kúpnu zmluva na predaj nehnuteľnosti s úspešným záujemcom
2. Iná majetková hodnota - zverejnené v OV č. 39/2020 dňa 26.02.2020 (K017908)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 39/2020 zo dňa
26.02.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. (prvé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že v stanovenej
lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 56/2020 zo dňa
20.03.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2.kolo ponukového
konania. V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, správca dlžníka zrušil predmetné ponukové konanie.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 105/2020 zo dňa
03.06.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2.kolo ponukového
konania - OPAKOVANÉ. Správca dlžníka vyhodnotil 2. (druhé) kolo ponukového konania ako neúspešné
z dôvodu, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 117/2020 zo dňa
19.06.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 3.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 3. (tretie) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote 10 dní od skončenia ponukového konania neprejavil záujem o predmet
ponukového konania žiaden z veriteľov, správca dlžníka v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR zverejnil v OV
č. 130/2020 zo dňa 08.07.2020 Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu.
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo 0,00 EUR.
3. Hnuteľné veci - zverejnené v OV č. 228/2019 dňa 26.11.2019 (K100398)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 59/2020 zo dňa
25.03.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, správca dlžníka zrušil predmetné ponukové konanie.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 105/2020 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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03.06.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania - OPAKOVANÉ. Správca dlžníka vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako úspešné.
V lehote 10 dní odo dňa skončenia predmetného ponukového konania bola do kancelárie správcu dlžníka
doručená žiadosť o vykúpenie majetku oprávnenou osobou – p. Dušanou Milošovičovou z konkurznej podstaty
a zároveň v rovnakej lehote bola zaplatená kúpna cena dosiahnutá v ponukovom konaní. Na základe vyššie
uvedeného uzavrel správca dlžníka kúpnu zmluva na predaj predmetného motorového vozidla s osobou
oprávnenou vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, t.j. s p. Dušanou Milošovičovou.
4. Hnuteľné veci - zverejnené v OV č. 228/2019 dňa 26.11.2019 (K100398)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 125/2020 zo dňa
01.07.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. (prvé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že v stanovenej
lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 139/2020 zo dňa
21.07.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 2. (druhé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 152/2020 zo dňa
07.08.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 3.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 3. (tretie) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote 10 dní od skončenia ponukového konania neprejavil záujem o predmet
ponukového konania žiaden z veriteľov, správca dlžníka v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR zverejnil v OV
č. 204/2020 zo dňa 22.10.2020 Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu.
5. Hnuteľné veci - zverejnené v OV č. 228/2019 dňa 26.11.2019 (K100398)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 125/2020 zo dňa
01.07.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. (prvé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že v stanovenej
lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 139/2020 zo dňa
21.07.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 2. (druhé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 152/2020 zo dňa
07.08.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 3.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 3. (tretie) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že
v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka.
Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote 10 dní od skončenia ponukového konania neprejavil záujem o predmet
ponukového konania žiaden z veriteľov, správca dlžníka v súlade s ustanovením §167p ods. 2 ZKR zverejnil v OV
č. 204/2020 zo dňa 22.10.2020 Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu.
6. Iná majetková hodnota - zverejnené v OV č. 76/2020 dňa 21.04.2020 (K032946), oprava súpisu
zverejnená v OV č. 105/2020 zo dňa 03.06.2020 (K043314)
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V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Celková suma výťažku zo speňaženia tohto majetku je vo výške 119,39 EUR.
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku dlžníka zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu
vo výške 2.763,50 EUR.

·

Náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167t ZKR

Správca konštatuje, že v konkurze vznikli do času vyhotovenia tohto návrhu náklady konkurzu v celkovej sume
460,62 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto nákladov konkurzu sú uvedené
v Prílohe č. 2.
·

Odmena správcu konkurznej podstaty

Správca dlžníka konštatuje:
V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej v texte aj len „Vyhláška“/ - „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: c)zo
sumy výťažku nad 330 eur 14 %...“
V zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej v texte aj len „Vyhláška“/ - „Za speňaženie peňažných prostriedkov v
mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich
zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov /ďalej v texte aj len „Vyhláška“/ - „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: zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %“
·

Čistý výťažok

Z celkového čistého výťažku v sume 2.763,50 EUR pripadla po odpočítaní príslušných nákladov konkurzu
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma 1.909,57 EUR.
Správca dlžníka v súlade s ustanoveným § 167u ods.1 ZKR bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripravil tento Konečný rozvrh výťažku a Zámer o zostavení rozvrhu správca oznámil v
Obchodnom vestníku.
Príloha
1. Konečný zoznam pohľadávok
2. Zoznam nákladov konkurzu
1st restructuring, k.s., správca
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K002748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Végh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/155/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Marek Benko, LLM, správca dlžníka týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka,
vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2020 pod č. 227/2020,
ktorým sú:

Poradové
číslo

1.

Majetok
Súpisová zložka majetku Opis súpisovej hodnoty majetku
Hnuteľná vec (miesto, kde
Značka
sa nachádza)
Osobné
vozidlo FIAT
(Bratislava)
STILO

Rok
výroby
2003

Deň zapísania
Spoluvlastnícky podiel
majetku
Hodnota Mena dlžníka

VIN
ZPA19200000212901

350
EUR

EUR 1.1

5.9.2019

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 27OdK/155/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená ao
polovica hodnoty majetku uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK08 1100 0000 0029 2284 0638, s poznámkou: Pavel Vegh.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú, po
dohode so správcom na tel. č.: 0917 079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K002749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Štibraná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3166/22, 851 07 Bratislava -mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/248/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/248/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Benko, LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko, LLM, správca

K002750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Štibraná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3166/22, 851 07 Bratislava -mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/248/2020 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/248/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Marek Benko, správca

K002751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Smetanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československých tankistov 8807/82A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1985
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/292/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, ako správca dlžníka: Matúš
Smetanka, nar. 28.10.1985, trvale bytom Československých tankistov 8807/82A, 841 06 Bratislava (ďalej len
„Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 37OdK/292/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Bratislave dňa 14.01.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K002752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Sučanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1020/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/116/2020 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Roman Sučanský, narodený 28.07.1969, trvale bytom Čsl. armády
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

92

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

1020/20, 927 01 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že
podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Halenárska 18, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie
písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných
hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.:
033 3702 120.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K002753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargačíková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok - Gorazdov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1994
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/103/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/103/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Soňa Vargačíková, nar. 27.08.1994, trvale bytom Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok Gorazdov (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec 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

K002754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargačíková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok - Gorazdov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1994
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/103/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Soňa Vargačíková, nar. 27.08.1994, trvale bytom Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok Gorazdov (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K002755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargačíková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok - Gorazdov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1994
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/103/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/103/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Soňa Vargačíková, nar.: 27.08.1994, trvale bytom Gorazdov 909/146, 951 31 Močenok - Gorazdov (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 16.12.2020,
sp. zn. 26OdK/103/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 247/2020 dňa 23.12.2020 vyhlásený konkurz a
za správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova
381/23, 92001 Hlohovec, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Soňa Vargačíková, born on 27.08.1994, with permanent address at Gorazdov 909/146, 951 31
Močenok - Gorazdov (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Trnava of 16.12.2020, ref. No. 26OdK/103/2020 published in the Commercial report No. 247/2020 of
23.12.2020 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Pribinova
381/23, 92001 Hlohovec, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter
referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Hlohovec, dňa 08.01.2021
Hlohovec, on 08.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K002756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šnajdarová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovice 9, 922 08 Rakovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/288/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Edita Šnajdarová, nar. 30.08.1972, Rakovice 9, 922 08 Rakovice, 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 22.12.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 55,92 €

LawService Recovery, k.s., správca

K002757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šnajdarová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovice 9, 922 08 Rakovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/288/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Edita Šnajdarová, nar. 30.08.1972, Rakovice 9, 922 08 Rakovice, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prihlásenie pohľadávok bola
pohľadávka:

Konkurzy a reštrukturalizácie

dňa

23.12.2020

Správcom

do

zoznamu

Deň vydania: 19.01.2021

pohľadávok zapísaná nasledovná

Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. 36432105 Vajnorská 100/A Bratislava 83104 Slovenská republika 136,93 €

LawService Recovery, k.s., správca

K002758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Boris Odráška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky č. 514, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/293/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/293/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 36OdK/293/2020 zo dňa 27.08.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Boris Ondráška, IČO: 52 306 712, 920 56 Dvorníky č. 514. Dlžník bol súčasne zbavený dlhov
a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 207/2020 dňa 27.10.2020.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Boris Ondráška, IČO:
52 306 712, 920 56 Dvorníky č. 514 týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí. Dôvodom je, že pri
prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní majetok, ktorý by podliehal
konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Boris Ondráška, IČO: 52 306 712, 920 56
Dvorníky
č.
514
vedený
Okresným
súdom
v Trnave
pod
sp.zn.
36OdK/293/2020
zrušuje.
V Piešťanoch dňa 14.01.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K002759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Vincze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. J. Šafárika č. 377/7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/381/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/381/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Kamil Vincze, nar.17.09.1974, bytom 927 01 Šaľa - P.J. Šafárika č. 377/7,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu Kamil Vincze, nar.17.09.1974, bytom 927 01
Šaľa - P.J.Šafárika č. 377/7.
Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 14.01.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K002760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Tomáš Urban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov č. 789/80, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/296/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 36OdK/296/2020 zo dňa 22.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tomáš Urban, IČO 44 161 654, sídlo : 920 03 Hlohovec - Osloboditeľov č. 80.
Dlžník bol súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie
Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č.208/2020 dňa
28.10.2020. V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Tomáš Urban,
IČO 44 161 654, sídlo: 920 03 Hlohovec - Osloboditeľov č. 80. týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa
končí.
Dôvodom je, že pri prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní majetok,
ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš Urban, IČO 44 161 654, sídlo : 920 03 Hlohovec Osloboditeľov
č.
80
vedený
Okresným
súdom
v Trnave
pod
sp.zn.
36OdK/296/2020
zrušuje.
V Piešťanoch dňa 14.01.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamara Štepánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sap č. 196, 930 06 Sap
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/319/2020 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Trnava sp.zn. 25OdK/319/2020 zo dňa 03.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tamara Štepánková, nar. 07.02.1978, bytom 930 06 Sap č. 196. Dlžník bol súčasne zbavený
dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č. 11, 921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č.217/2020 dňa 10.11.2020.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca dlžníka Tamara Štepánková, nar.
07.02.1978,
bytom
930
06
Sap
č.
196.
týmto
oznamujem,
že
konkurz
dlžníka
sa
končí.
Dôvodom je, že pri prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník Tamara
Štepánková, nar. 07.02.1978, bytom bytom 930 06 Sap č. 196. nevlastní majetok, ktorý by podliehal konkurzu,
čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka vedený Okresným súdom v Trnave pod sp.zn.
25OdK/319/2020
zrušuje.
V Piešťanoch dňa 14.01.2020
JUDr. Stanislav Volár - správca

K002762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ceretrade, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 3342/99, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 903 928
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/14/2019 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/14/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Deň zapísania: 13.01.2021
Dôvod zapísania: majetok podlieha konkurzu
Hodnota v eur: 1 500,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1978
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/383/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Žaneta Kurucová, narodená 18.01.1978,
trvale bytom Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

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

Šaľa, dňa 14.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PeMa - Tech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 202 428
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Deň zapísania: 13.01.2021
Dôvod zapísania: majetok podlieha konkurzu
Hodnota v eur: 1 500,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1978
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/383/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/383/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Žaneta Kurucová,
narodená 18.01.1978, trvale bytom Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na
majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021, sp. zn. 36OdK/383/2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 vyhlásený konkurz. Za správcu Úpadcu bola
ustanovená spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie P. Pázmaňa 49/3,
927 01 Šaľa, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Žaneta Kurucová, born: 18.01.1978, residency at Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky our duty is to
inform you, that the District Court in Trnava dated 07.01.2021 No. 36OdK/383/2020, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 8/2021 from 14.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of
office P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 sec. 9 and 10 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch
is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the BRA).
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 of the BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 of the BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total amonut of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. of
the 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 of the BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 of the BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 of the BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 of the BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Šaľa, 14.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K002766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/384/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Lucia Čonková, nar. 26.02.1989, trvale bytom
Coburgova ulica 7972/60B, 917 01 Trnava, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa
Kancelárie správkyne na Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností
určených správkyni, ako aj na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod., vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou
alebo na e-mailovej adrese: b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka
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K002767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/384/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/384/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat mäon Macuräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka Lucia Čonková, nar.
26.02.1989, trvale bytom Coburgoiva ulica 7972/60B, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021 sp. zn. 36OdK/384/2020,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa 14.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu:
S489 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Lucia Čonková, born 26.02.1989, domiciled Coburgoiva ulica 7972/60B, 917 01 Trnava, my duty is to
inform you that the District Court in Trnava dated on 07.01.2021, No. 36OdK/384/2020, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 8/2021 dated on 14.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Barbora Volárová, based Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, registr. number: S489 as the trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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
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taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Piešťanoch dňa 14.01.2021
JUDr. Barbora Volárová, správca/trustee
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K002768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 2373 / 62, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1977
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/367/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/367/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17,
Trnava 917 01, oznamuje veriteľom dlžníka: Jana Poláková, nar. 26.07.1977, bytom Horská 2373/62, Skalica
909 01, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Tamaškovičova 2742/17,
Trnava 917 01, 3. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi: od 08:30 –
15:30.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese:
office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0948 987 001.
V Trnave, dňa 13.01.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K002769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 2373 / 62, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1977
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/367/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/367/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17, Trnava
917 01, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len
,,Správca“) správca dlžníka: Jana Poláková, nar. 26.07.1977, bytom Horská 2373/62, Skalica 909 01 (ďalej len
,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácií 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 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 Trnave, dňa 13.01.2021
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UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K002770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 2373 / 62, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1977
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/367/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/367/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables”
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty”
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne”
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten”
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad”
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed”
(fr) „Invitation a produire une 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”
(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”
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jana Poláková, nar. 26.07.1977, bytom Horská 2373/62, Skalica 909 01 (ďalej len „Dlžník”) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava zo dňa 10.12.2020, sp. zn. 36OdK/367/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 224/2020 dňa 19.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, 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 Jana Poláková, birth on 26.07.1977 with permanent address at Horská 2373/62, Skalica 909
01, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Trnava of
10.12.2020, ref. No. 36OdK/367/2020 published in the Commercial report No. 224/2020 of 19.12.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava,
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
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)
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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
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
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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.
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.

Trnava, dňa 13.01.2021
Trnava, on 13.01.2021
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UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K002771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Popis: osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN, obchodného názvu PASSAT, typu 3C/ACCFFBX0/-, VIN
WVWZZZ3CZDE101761, bielej farby, ktoré má pridelené evidenčné č. DS061FL
Približný rok výroby: 2013
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný v dôsledku používania na podnikateľské účely
Deň zapísania: 26.11.2020
Dôvod zapísania: podlieha konkurzu
Hodnota v eur: 6 000,00

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 3 000,00
Mena: eur
Právny dôvod vzniku: obchodný vzťah
Dlžník: FABKA s.r.o., IČO: 50187317, so sídlom Dohnányho 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súpisová hodnota v eur: 3 000,00
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 16.12.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky do súpisu: podlieha konkurzu
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Peňažná pohľadávka
Celková suma: 559,34
Mena: eur
Právny dôvod vzniku: obchodný vzťah
Dlžník: H - LOG s. r. o., IČO: 50283073, so sídlom Obchodná 620, 929 01 Malé Dvorníky
Súpisová hodnota v eur: 559,34
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 16.12.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky do súpisu: podlieha konkurzu

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 505,52
Mena: eur
Právny dôvod vzniku: obchodný vzťah
Dlžník: H - LOG s. r. o., IČO: 50283073, so sídlom Obchodná 620, 929 01 Malé Dvorníky
Súpisová hodnota v eur: 505,52
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 16.12.2020
Dôvod zapísania súpisovej zložky do súpisu: podlieha konkurzu

Iná majetková hodnota
Popis: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Deň zapísania: 13.01.2021
Dôvod zapísania: majetok podlieha konkurzu
Hodnota v eur: 1 500,00

K002772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 7972/60B, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/384/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Správkyňa dlžníka: Lucia Čonková, nar. 26.02.1989, trvale bytom Coburgova uliva 7972/60B, 917 01 Trnava, v
zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 0121.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Piešťanoch dňa 14.01.2021
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K002773
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17,
Trnava 917 01, oznamuje veriteľom dlžníka: František Bihari, narodený 01.12.1964, trvale bytom Ratnovce 218,
Ratnovce 922 31, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Tamaškovičova
2742/17, Trnava 917 01, 3. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po – Pi:
od
08:30
–
15:30.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese:
office@ubc2020.sk alebo telefonicky na čísle: 0948 987 001.

V Trnave, dňa 13.01.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K002774
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
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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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17, Trnava
917 01, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej len
,,Správca“) správca dlžníka: František Bihari, narodený 01.12.1964, trvale bytom Ratnovce 218, Ratnovce 922
31 (ďalej len ,,Dlžník“), v zmysle § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácií 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
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 Trnave, dňa 13.01.2021
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K002775
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:
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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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”
(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
– František Bihari, narodený 01.12.1964, trvale bytom Ratnovce 218, Ratnovce 922 31 (ďalej len „Dlžník”)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava zo dňa 17.12.2020, sp. zn.
25OdK/370/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 247/2020 dňa 24.12.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, 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 František Bihari on 01.12.1964, with permanent address at Ratnovce 218, Ratnovce 922 31
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Trnava of
17.12.2020, ref. No. 25OdK/370/2020 published in the Commercial report No. 247/2020 of 24.12.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and UBC 2020, k.s. with its office at Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava,
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)
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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
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
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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
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.
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(§ 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.
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.

Trnava, dňa 13.01.2021
Trnava, on 13.01.2021
UBC 2020, k.s., správca dlžníka
UBC 2020, k.s., trustee of the bankrupt

K002776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičovo 0, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.8.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/248/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/248/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Roman Rigo , nar. 01.08.1985, trvale bytom 925 21 Sládkovičovo, týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.07.2020 priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, z Dotazníka
vypísaného dlžníkom a doručeného správcovi dňa 26.08.2020 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z., dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že
sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
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v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde 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 sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Rigo, nar. 01.08.1985, trvale bytom
925 21 Sládkovičovo, zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K002777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
x 203, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdS/7/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdS/7/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Okresný súd Trnava uznesením č.k. 36OdS/7/2020 zo dňa 10.12.2020 v právnej veci navrhovateľa: Eduard
Vašek, nar. 30.05.1957, trvale bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom 203, zastúpeného: Marián Galbavý,
advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Kapitulská 6, 917 01 Trnava, v konaní o určení splátkového kalendára
rozhodol tak, že poskytol ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Eduard Vašek, nar. 30.05.1957, trvale bytom 906 12
Hradište pod Vrátnom 203.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava - cit. uznesením
stanovený správca oznamujem, že v pracovných dňoch od 8:00 – 11.00 a od 12.00 – 15.00 hod. je možné
nahliadať do spisu vedeného správcom o predmetnom konaní pod č. sp. 36OdS/7/2020/S1143 a to v kancelárii
správcu na vyššie uvedenej adrese.
Termín stretnutia si prosím dohodnite vopred na tel. č. 033/550 30 60 alebo prostredníctvom e-mailu.
sefcik@nextra.sk.

K002778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Dujsíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica 909 01, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/153/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/153/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.06.2020 č. k.: 28OdK/153/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 110/2020 zo dňa 10.06.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 11.06.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Katarína Dujsíková, narodená 09.11.1981, trvale bytom 909 01 Skalica (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“).
Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 72/2020
zo dňa 07.09.2020 bol speňažený v treťom kole ponukového konania vyhlásenom Správcom v Obchodnom
vestníku č. 207/2020 zo dňa 27.10.2020 za najvyššiu ponuku vo výške 138,- €, pričom v súlade s § 167r ods. 2
a ods. 4 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“) matka Dlžníka ako oprávnená osoba využila svoje právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní a dňa 13.11.2020
zaplatila na konkurzný účet Správcu sumu 138,- EUR.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
ZKR.
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Katarína Dujsíková, narodená 09.11.1981, trvale
bytom 909 01 Skalica, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/384/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava, oznamuje, že uznesením
Okresného súdu Trnava č. sp. 25OdK/384/2020 zo dňa 07.01.2021 bol ustanovený do funkcie konkurzného
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Ľubomír Jankovič, nar. 01.10.1963, trvale bytom R. Dilonga 129/6 A,
920 01 Hlohovec podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Jankovič-ARCOMI, IČO: 37 249 703,
s miestom podnikania R. Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec.

Súčasne oznamuje, že v pracovných dňoch od 8:00 – 11.00 a od 12.00 – 15.00 hod. je možné nahliadať do spisu
vedeného správcom o predmetnom konaní pod č. sp. 25OdK/384/2020/S1143 a to v kancelárii správcu na vyššie
uvedenej adrese.
Termín stretnutia dohodnite vopred na tel. č. 033/550 30 60 alebo prostredníctvom e-mailu. sefcik@nextra.sk.
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Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca
Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021, č.k. 25OdK/384/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ľubomír Jankovič, nar. 01.10.1963, trvale bytom R. Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec, podnikajúceho pod
obchodným menom Ľubomír Jankovič-ARCOMI, IČO: 37 249 703, s miestom podnikania R. Dilonga 129/6 A, 920
01 Hlohovec (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov
aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika, k číslu konania
25OdK/384/2020 S1143. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

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

125

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., konkurzný správca
Notification
to
foreign
creditors
According to the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union No. 2015/848
dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring
act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the
resolution of the District court Trnava from the 07th of January 2021, file No. 25OdK/384/2020 the bankruptcy was
declared on the estate of Ľubomír Jankovič, born the 01th of October 1963, res. R. Dilonga 129/6 A, 920 01
Hlohovec, Slovak Republik (hereinafter only “debtor”). The bankruptcy was declared as of this date claims in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to
the address Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovak Republic to the file
No. 25OdK/384/2020 S1143. 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:
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
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whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by
the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim
shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
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only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., bankruptcy trustee

K002780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOFIN SERVIS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 8, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 861 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2007 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej zložky majetku Úpadcu – FOFIN SERVIS, s.r.o. v konkurze
Správca úpadcu FOFIN SERVIS, s.r.o. v konkurze, IČO: 35 861 967, sídlo Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, týmto v
zmysle ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty podľa nasledovného.
Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 69 - doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku, zverejnené v OV č. 14B/2009 dňa 22.01.2009 pod položkou K000478:
pohľadávka Úpadcu voči dlžníkovi LOK s.r.o. Rožňava, so sídlom: Šafárikova 114, 048 01 Rožňava, IČO: 36 215
163 (ďalej len "Dlžník") vo výške 88.020,09 Eur,a to na základe právneho titulu - úverovej zmluvy č. UM - 73832003 zo dňa 31.05.2004 (ďalej len "Zmluva") uzatvorená medzi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s.,
IČO: 00 682 420 so sídlom: Štefánikova 27, Bratislava , ako veriteľom (ďalej len "Pôvodný veriteľ") a Dlžníkom.
Vyhlásenie o ručiteľskom záväzku č. UM-7383-2003/1 zo dňa 31.05.2004, ktorým sa úpadca zaviazal uspokojiť
Pôvodného veriteľa, ak Dlžník voči nemu nesplní záväzok vyplávajúci mu zo Zmluvy. Dňa 06.11.2008 úpadca v
časti 88.020,09 Eur splnil záväzok Dlžníka titulom Vyhlásenia o ručiteľskom záväzku č. UM-7383-2003/1 zo dňa
31.05.2004 Pôvodnému veriteľovi, čím vo výške poskytnutého plnenia došlo zo zákona k prechodu pohľadávky
Pôvodného veriteľa na úpadcu ako nového veriteľa.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Súpisová hodnota majetku: 0,- Eur (Správca vyhodnotil hodnotu predmetnej pohľadávky na základe analyzovaní
majetku Dlžníka, ktorý od roku 2009, kedy bola pohľadávka zapísaná do súpisu majetku až do roku 2016
nevlastnil žiaden majetok, čo vyplýva z účtovných závierok Dlžníka. Dlžník od roku 2016 do súčasnosti
nezverejňuje účtovné závierky a zároveň sú vedené voči jeho osobe dlhy a nedoplatky. Pohľadávka bola
predmetom speňažovania v II. kolách ponukového konania, z ktorých boli obe kolá neúspešné)

K002781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: TESCO STORES SR, a.s., IČO: 31321828, so sídlom Cesta na Senec 2 821 04 Bratislava - mestská
časť Ružinov
Prihlásená suma v eur: : 2 557,79

K002782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Surányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padáň 93, 929 01 Padáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/238/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.07.2020 č. k.: 25OdK/238/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 30.07.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Barnabáš Surányi, narodený 06.03.1971, trvale bytom 929 01 Padáň 93,
podnikajúceho pod obchodným menom Barnabáš Surányi, IČO: 43 563 821, s miestom podnikania 929 01 Padáň
93 (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 súlade s ustanovením § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) týmto vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
Dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 222/2020 zo dňa 18.11.2020 pod položkou
K083185, a to:
A. HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo
súpisovej zložky

1

Číslo

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Motorové vozidlo: RENAULT SCENIC
EČV: DS074DX
VIN: VF1JA0B0527625255
rok výroby: 2002,
zdvihový objem valcov: 1598 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: strieborná metalíza svetlá
počet najazdených km: 255 686 km
stratený veľký technický preukaz
platnosť STK: do 26.04.2020
platnosť EK: do 26.02.2022
stav: pojazdné, zlý technický stav

Padáň 93

300,00 €

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

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

129

Obchodný vestník 11/2021
súpisovej zložky

2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

Opis

Umiestnenie

Súpisová hodnota

Motorové vozidlo: CITROEN ZX
EČV: DS257EJ
VIN: VF7N2B10006B17393
rok výroby: 1995,
zdvihový objem valcov: 1360 cm3,
druh paliva: benzín,
farba: modrá metalíza
platnosť STK: do 12.12.2017
platnosť EK: do 27.10.2017
stav: nepojazdné, pokazený motor

Padáň 93

100,00 €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Predmet speňaženia:
Minimálna akceptovateľná výška ponúkanej kúpnej ceny za Predmet speňaženia je stanovená 100% súpisovej
hodnoty majetku. Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 252382020 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Barnabáš Surányi“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz
Barnabáš Surányi, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.. Na
ponuku doručenú do elektronickej schránky Správcu sa nebude prihliadať!
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Predmet speňaženia, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania
vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely
predmetného ponukového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Predmetu speňaženia: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení
sa záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
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Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Predmet speňaženia. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca
povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Barnabáš Surányi, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Predmetu speňaženia bude hradiť víťaz ponukového konania ako
kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť
kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu
a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Šoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seredská 706/86, 920 03 Hlohovec - Šulekovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/274/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.09.2020 č. k.: 36OdK/274/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 180/2020 zo dňa 18.09.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.09.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Denisa Šoková, narodená 24.08.1990, trvale bytom Seredská 706/86, 920 03
Hlohovec - Šulekovo (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“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
01.12.2020, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 30.06.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Denisa Šoková, narodená 24.08.1990, trvale
bytom Seredská 706/86, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Solík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/17/2020 S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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26OdK/17/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.10.2020 č. k.: 26OdK/17/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 22.10.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Solík, narodený 01.11.1988, trvale bytom Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa Veča (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“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
30.12.2020, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 04.08.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Ľudovít Solík, narodený 01.11.1988, trvale bytom
Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa - Veča, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz z r u š u j e .
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. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K002785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piroska Polomová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 609, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata

1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 597
druh pozemku: záhrada
výmera:

374 m2

register:

„E“

číslo LV:

2422
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spoluvlastnícky podiel: 1/9
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 1.454,44 eur
zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
pohľadávka č. 15 podľa zoznamu pohľadávok

2. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 601
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera:

406 m2

register:

„E“

číslo LV:

2422

obec:

Diakovce

k.ú.:

Diakovce

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel: 1/9
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 1.578,89 eur
zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
pohľadávka č. 15 podľa zoznamu pohľadávok

K002786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piroska Polomová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 609, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

1. Nehnuteľnosť – pozemok:
parcelné číslo: 600
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera:

36 m2

register:

„E“

číslo LV:

2864

obec:

Diakovce

k.ú.:

Diakovce

okres:

Šaľa

spoluvlastnícky podiel: 1/3
štát:

Slovensko

súpisová hodnota: 420,- eur

K002787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská 3, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 532 754
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2017 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty úpadcu MOVET, spol. s r.o. 921 01 Piešťany, Krajinská 3, IČO:
36 532 754, oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z., že na základe prihlášky
doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty správca zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky veriteľa: Lukáš Minarovič, miestom podnikania 917 01 Trnava, Špačinská 106, IČO: 43 617 603.
Veriteľ si prihláškou uplatnil 1 pohľadávku. Celková prihlásená suma tejto pohľadávky je 810,93 eur.
JUDr. Václav Sosna, správca

K002788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Horou 231/1, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1964
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/835/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/835/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Dušan Karak, nar.: 06.02.1964, trvale bytom: Pod Horou
231/1, 972 43 Zemianske Kostoľany, spisová značka: 38OdK/835/2019(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machara Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 0, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1965
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/932/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/932/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Peter Machara, nar.: 10.05.1965, trvale bytom: Drietoma 913
03, spisová značka: 38OdK/932/2019(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na
to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sochorová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod vodojemom 226/17, 956 41 Uhrovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/73/2020 S1893
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/73/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Marcela Sochorová, nar.: 02.02.1983, trvale bytom: Pod
vodojemom 226/17, 965 41 Uhrovec, spisová značka: 38OdK/73/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 783 / 25, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/164/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/164/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Helena Heráková, nar.: 12.03.1974, trvale bytom: K
nemocnici 783/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou, spisová značka: 38OdK/164/2020 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markovičová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/293/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/293/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Alena Markovičová, nar.: 09.07.1971, trvale
bytom: Prievidza, spisová značka: 38OdK/293/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeníková Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/398/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/398/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, ako správca dlžníka (úpadcu): Klaudia Súkeníková, nar.: 02.09.1991, trvale bytom: 971 01
Prievidza, spisová značka: 40OdK/398/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Habánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príles 1432/67, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/497/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/497/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 13.01.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok Eduard Habánek, nar. 08.08.1975 trvale
bytom Príles 1432/67, 914 01 Trenčianska Teplá uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
38OdK/497/2020 zo dňa 20.11.2020 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Jiří Sedlačík, nar. 26.04.1970 trvale bytom J.M.
Hurbana 51/73, 906 13 Brezová pod Bradlom, sp. zn. 38OdK/497/2020 zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K002795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/445/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/445/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Michaela Melišová,
rod. Šicková, nar. 29.07.1990, trvale bytom Mateja Bela 2499/1, 911 08 Trenčín, občan Slovenskej republiky,
ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
opis súpisovej zložky majetku :
1. Hnuteľná vec - Osobné motorové vozidlo, zn.: MERCEDES-BENZ C 180, VIN: WDB2020181A272133, Druh
karosérie: AA sedan, Farba: červená, Rok výroby: 1995, Kategória: M1, Celková hmotnosť: 1830kg, EČV:
TN898AL Súpisová hodnota: 800Eur

V Trenčíne, dňa 14.01.2021 JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K002796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pihík Albín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 783 / 27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/448/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/448/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 14.01.2021

JUDr. Peter Zajac, správca

K002797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 78/11, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického
991/25, 018 51 Nová Dubnica, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom 1652, 911 01
Trenčín, počas stránkových hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od
13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: kancelaria@tpstrustees.sk.
TPS Trustees, k.s.,
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K002798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 78/11, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka Erika Hrdá, nar. 28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického
991/25, 018 51 Nová Dubnica v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka, a. s., číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0022 0183 4270. 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. 38OdK/528/2020– kaucia na
popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
TPS trustees k.s.., správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Tomášik, komplementár

K002799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdá Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 78/11, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1969
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2020
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 zo dňa 20. mája 2015, ako správca dlžníka Erika Hrdá, nar.
28.02.1969, trvale bytom Petra Jilemnického 991/25, 018 51 Nová Dubnica, (ďalej len „dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/528/2020, zo dňa 4.1.2021 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 Erika Hrdá, born 28.02.1969, with permanent residence at Petra Jilemnického 991/25, 018 51
Nová Dubnica (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Trenčín, No.: 38OdK/528/2020 dated on 4th of January 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.1.2021. Dňom
12.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 5/2021 on 11th of
January 2021. Bankruptcy was declared on 12th of January 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
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
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
TPS Trustees, k.s.,
Pred poľom 1652,
911 01 Trenčín
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.1.2021.
The date 13th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
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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).
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
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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.
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca konkurznej podstaty
TPS Trustees, k.s, Mgr. Michal Tomášik, trustee

K002800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 308 / 3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/632/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/632/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v nadväznosti na ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje zapísanie
nasledovnej pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok, ktorá bola uplatnená prihláškou doručenou správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Okresné stavebné bytové družstvo, sídlisko SNP 1936, 017 05 Považská Bystrica
Prihlásená suma: 112,20 EUR
V Bánovciach nad Bebravou, 14.01.2021
JUDr. Peter Zajac, správca
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K002801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1985
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/370/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/370/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Jarmila Balážová, nar. 22.07.1985, trvale bytom Nové Mesto
nad Váhom, spisová značka: 40OdK/370/2019 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Bohumil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1978
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/588/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/588/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Bohumil Matejkovič, rod. Kanaloš, nar. 21.05.1978, trvale
bytom Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice, spisová značka: 40OdK/588/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trojan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/590/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/590/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Peter Trojan, nar. 22.11.1972, trvale bytom Dubnica nad
Váhom, spisová značka: 38OdK/590/2019 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miček Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plevník-Drienové 0, 018 26 Plevník-Drienové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1993
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/632/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/632/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Ladislav Miček, nar. 13.10.1993, trvale bytom 018 26
Plevník-Drienové, spisová značka: 38OdK/632/2019 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jambor Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 2462 / 26, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1987
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/661/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/661/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Michal Jambor, nar. 11.11.1987, trvale bytom Mateja Bela
2462/26, 911 01 Trenčín, spisová značka: 40OdK/661/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božoková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Ľ. Ondrejova 845 / 18, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1954
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/717/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/717/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Mária Božoková, nar. 18.04.1954, trvale bytom Ulica Ľuda
Ondrejova 845/18, 971 01 Prievidza, sp. zn.: 38OdK/717/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/775/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/775/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Jarmila Kotlárová, rod. Kotlárová, nar. 18.07.1983, trvale
bytom Prievidza, sp.zn: 38OdK/775/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karvay Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2193/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/868/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/868/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Marcel Karvay, nar. 09.04.1991, trvale bytom 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, sp.zn.: 40OdK/868/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v 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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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1996
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/879/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/879/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Kristína Rácová, nar. 19.05.1996, trvale bytom Rovňanská
376/11, 02 061 Lednické Rovne, sp.zn.: 38OdK/879/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murárik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1635/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Marián Murárik, nar. 10.8.1971, trvale bytom Nábrežná
1635/7, 911 01 Trenčín, sp.zn.: 40OdK/19/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v 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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Deň vydania: 19.01.2021

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 849/84, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/52/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/52/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Jozef Beňo, nar. 30.08.1979, trvale bytom Pivovarská
849/84, 019 01 Ilava, sp.zn: 38OdK/52/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátych Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 216 / 5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/797/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/797/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že ponukové konanie predaja hnuteľných vecí zaradených do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnené v Obchodnom vestníku 173/2020, dňa 08.09.2020, bolo vyhodnotené dňa 10.10.2020, víťazná ponuka
bola na sumu 275,- €. V zmysle ustanovenia § 167r zákona číslo 7/2005 Z. z. je dlžníkov príbuzný v priamom
rade, jeho súrodenec, manžel sú oprávnení so súhlasom dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak túto cenu uhradí správcovi do 10 dní od uskutočnenia ponukového
konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 19.01.2021

K002813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 236, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1962
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/95/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/95/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Emília Heráková, rod. Toráková, nar. 30.11.1962, trvale
bytom 916 27 Častkovce 236, sp. zn.: 38OdK/95/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Jesenského 537 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/108/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/108/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Milan Lacko, nar. 13.04.1970, trvale bytom Ulica
J.Jesenského 537/6, 971 01 Prievidza, sp.zn.: 40OdK/108/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v 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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Deň vydania: 19.01.2021

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husárová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 782 / 17, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/222/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/222/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Erika
Husárová, nar. 20.03.1992, trvale bytom K nemocnici 782/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Erika Husárová, nar. 20.03.1992, trvale bytom K nemocnici 782/17,
957 01 Bánovce nad Bebravou sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Erika Husárová, nar. 20.03.1992, trvale bytom K nemocnici 782/17,
957 01 Bánovce nad Bebravou v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K002816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuríková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Vestenice 233, 972 22 Horné Vestenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1953
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/196/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Ľudmila Ďuríková, rod. Galbavá, nar. 19.04.1953, trvale
bytom 972 22 Horné Vestenice 233, sp.zn.: 38OdK/196/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v 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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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimún Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/333/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/333/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka (úpadcu): Roman Šimún, nar. 11.06.1982, trvale bytom Prievidza,
sp.zn.: 38OdK/333/2020 S1893 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to,
že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátych Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 216 / 5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/797/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/797/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 81 ZKR vylučuje majetok zo všeobecnej konkurznej podstaty:

B) Iná majetková hodnota podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno h)
vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Popis majetkovej hodnoty
Suma:
Obchodný podiel (20%) v spoločnosti Proxim s.r.o., IČO: 1.000

Účtovná
hodnota

Hodnota podľa
ods. 3 Vyhlášky

§4 Adresa, kde sa majetková
hodnota nachádza

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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52 756 718, so sídlom Mikulášska 29 Bratislava
EUR
Obchodný podiel (100%) v spoločnosti LUKAS HANDLOVÁ 5.000
s.r.o., IČO: 45 244 901, so sídlom Údernícka 51 Handlová
EUR
Obchodný podiel (42,50%) Influensation s.r.o., IČO: 52 483 843 2.125
so sídlom Bajkalská 12958/9B, Bratislava
EUR

Deň vydania: 19.01.2021

1.000 EUR

1.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

2.125 EUR
Spolu:

2.125 EUR
8.125 EUR

Mgr.Martin Berec, správca

K002819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slošiar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučinova 12 / 6, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/230/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/230/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Jozef Slošiar, nar. 05.03.1967,
trvale bytom Kukučinova 12/6, 972 12 Nedožerany-Brezany vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 3. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu pod
por. č. 1., a to:
Číslo položky
1.
2.
3.

Druh pozemku
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast

Výmera
964
691
910

Štát
SR
SR
SR

Obec
Nedožery - Brezany
Nedožery - Brezany
Nedožery - Brezany

Katastrálne územie
Brezany
Brezany
Brezany

4.

Orná pôda

3395

SR Nedožery - Brezany Brezany

Číslo LV
1034
1034
1034

Parcelné číslo
603
604
1603

1034

1604

Podiel
1/16
1/16
1/16
1/16
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1034

1605

1/16

3,73 €

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Slošiar – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2,
811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Slošiar. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 14.01.2020
Mgr. Martin Berec, správca

K002820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučeková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
kpt. M. Uhra 53/6, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/449/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/449/2020
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka Andrea Bučeková, nar. 25.03.1975, trvale bytom kpt. M. Uhra 53/6, 907 01 Myjava, občan SR pod sp.
zn.: 38OdK/449/2020 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Andrea Bučeková, nar. 25.03.1975, trvale bytom kpt.
M. Uhra 53/6, 907 01 Myjava, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/449/2020, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 14. januára 2021
JUDr. Alojz Žitník, správca

K002821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1033 / 26, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/308/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/308/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

A. Pozemky podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno a) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

·

Parcely registra ,,C“

Číslo
položky

Druh pozemku

1.

Zastavaná
nádvorie

plocha

a

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

5.

Zastavaná
nádvorie

plocha

a

6.

Zastavaná
nádvorie

plocha

a

2.
3.
4.

Výmera Štát Obec

plocha

a

plocha

a

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Hodnota podľa §4 ods. 3
Podiel
Vyhlášky
300 EUR

491

SR Čachtice Čachtice

7358

931

582

SR Čachtice Čachtice

7358

932

491

SR Čachtice Čachtice

7358

931

582

SR Čachtice Čachtice

7358

932

87

SR Čachtice Čachtice

798

937/7

87

SR Čachtice Čachtice

798

937/7

1/24
1/24

350 EUR

7/120

50 EUR

7/120

55 EUR
10 EUR

7/120

20 EUR

1/24

B. Stavby podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno b) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.

·
Popis
stavby
Rodinný
dom
Rodinný
dom

k.ú., obec
Čachtice,
Čachtice
Čachtice,
Čachtice

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Katastrálne
územie

4058

931

Čachtice

4058

931

Čachtice

Adresa
umiestnenia
vrátane popisného čísla Podiel
7/60
Čachtice 1039
1/12
Čachtice 1039

Kolaudačné
rozhodnutie

Hodnota podľa §4
ods. 3 Vyhlášky

nezistené

1.000 EUR

nezistené

1.500 EUR

Mgr. Martin Berec, správca
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K002822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišenková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/486/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/486/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku

POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Partizánske
názov k. ú.: Partizánske
okres: Partizánske

výmera: 295m2
parc. č. „C“: 5019/6
spoluvlastnícky podiel: 1/1

STAVBA: 2.
popis: záhradná chatka
obec: Partizánske
názov k. ú.: Partizánske
okres: Partizánske

ulica: parc. č.: 5019/6
spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota: 4.955,00,-€

číslo LV: 3319
súpisová hodnota: 4867,50,-€
štát: SR

číslo LV: 3319
súpisné číslo: 3525
štát: SR

JUDr. Alojz Žitník, správca

K002823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišenková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/486/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/486/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku
V konkurze Dlžníka Zuzana Mišenková, nar. 06.05. 1965, trvale bytom 958 01 Partizánske, občan SR na základe
vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Považskej Bystrici, 14.01.2021
JUDr. Alojz Žitník, správca

K002824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňarčíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/7/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/7/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
Register
hodnota [EUR]
100% - ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Tina
Obchodný register Okresný súd
Nails s.r.o., so sídlom Jurkovičova 392/23, Nitra 949 11, 5 000,-EUR
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
IČO: 47 044 284
33893/N
Názov

Dôvod vylúčenia: majetok tvoriacu konkurznú podstatu prestal podliehať konkurzu ( §167p ods. 2 ZKR v spojení
s § 167n ods. 1 druhá veta ZKR ).

K002825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňarčíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/7/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/7/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Martina Koňarčíková, nar.: 23.07.1975, trvale
bytom: Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra – Klokočina, spisová značka: 32OdK/7/2020(ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·
·
·
·

majetok tvoriaci konkurznú podstatu sa nepodarilo speňažiť ani po 3 (troch) ponukových kolách,
žiaden z prihlásených veriteľov v lehote 10 dní od skončenia 3. (tretieho) ponukového kola neprejavil
záujem najvyššou ponukou o súbor majetku, ktorý bol predmetom 3 (troch) ponukových kôl,
majetok tvoriaci konkurznú podstatu prestal podliehať konkurzu (§ 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 2
ZKR),
konkurzná podstata neobsahuje žiaden ďalší majetok,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukáčovce 348, 920 03 Lukáčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1981
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Pavol Krištof, nar.: 28.12.1981, trvale bytom: Lukáčovce 348
(prechodne bytom: Šulekova 468/80, 920 03 Šulekovo), spisová značka: 23OdK/113/2020 (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kissová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gúgska 17, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/123/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Renáta Kissová, nar.: 24.03.1974, trvale bytom: Gúgska 17,
940 01 Nové Zámky, spisová značka: 31OdK/123/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szolgay Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1991
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/135/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/135/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Richard Szolgay, nar.: 27.04.1991, trvale bytom: Mesto
Levice, spisová značka: 27OdK/135/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürthy Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 405, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1992
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/167/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/167/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Attila Kürthy, nar.: 28.06.1992, trvale bytom: Demandice
405, 935 85 Demandice, spisová značka: 31OdK/167/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rózsásiová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 138/13, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/177/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Renáta Rózsásiová, nar.: 16.01.1974, trvale
bytom: Železničná 138/13, 946 14 Zemianska Olča, spisová značka: 30OdK/177/2020 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žikavský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neverice 0, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1959
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/186/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/186/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Ján Žikavský, nar.: 05.08.1959, trvale bytom: Obec
Neverice, spisová značka: 27OdK/186/2020 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čenkov 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/203/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Mária Nagyová, nar.: 07.01.1970, trvale bytom: Čenkov 736,
943 52 Mužla, spisová značka: 23OdK/203/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belák Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 851 / 20, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1967
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/215/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Róbert Belák, nar.: 05.06.1967, trvale bytom: Dlhá 851/20,
949 01 Nitra - Chrenová, spisová značka: 28OdK/215/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajcár Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maďarskosvodínska cesta 308 / 26, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/221/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/221/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany
95501,
ako
správca
dlžníka
(úpadcu): Imrich
Krajcár,
nar.: 25.05.1972,
trvale
bytom: Maďaroskosvodínska cesta 308/26, 943 54 Svodín, spisová značka: 28OdK/221/2020(ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mládenek Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 815 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/246/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/246/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Patrik Mládenek, nar.: 12.06.1975, trvale bytom: Dlhá 815/7,
949 01 Nitra, spisová značka: 28OdK/246/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí,
vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K002836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lévai Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná ul. 2245 / 5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1985
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/240/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/240/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Roland Lévai, nar.: 10.06.1985, trvale bytom: Rovná 2245/5,
945 01 Komárno, spisová značka: 23OdK/240/2020(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komárňanská Paulína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 297, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/111/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/111/2019
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: Paulína Komárňanská, nar. 29.03.1983, Zbehy 297, 951 42 Zbehy, 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 22.12.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Obec Zbehy
Obec Zbehy
Obec Zbehy
Obec Zbehy

IČO:
00308668
00308668
00308668
00308668

Ulica:
Zbehy
Zbehy
Zbehy
Zbehy

Číslo:
69
69
69
69

Obec
Zbehy
Zbehy
Zbehy
Zbehy

PSČ:
95142
95142
95142
95142

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
21,03 €
71,96 €
71,96 €
21,03 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Martina Holečková, správca

K002838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laczkóová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4782 / 3, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/81/2018 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/81/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Gabriela Laczkóová, nar. 02.04.1981, bytom G. Bethlena 3, 940 01 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“) týmto v
zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K002839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkas Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 492 / 61, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/222/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/222/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 24.09.2020, sp. zn. 30OdK/222/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 188/2020 zo dňa 30.09.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Attila Farkas, nar. 18.07.1976,
bytom Kvetná 492/61, 943 42 Gbelce (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 § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

166

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Attila Farkas, nar.
18.07.1976, bytom Kvetná 492/61, 943 42 Gbelce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K002840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/181/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/181/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Kristián Ferusz, nar. 29.11.1986, bytom Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy, 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 08.01.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska

Číslo:
21
21
21

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
814 99
814 99
814 99

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
253,55 €
80,08 €
730,92 €

LawService Recovery, k.s., správca

K002841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fügedi Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 647 / 53, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2019
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):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. 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: Zoltán Fügedi, nar. 17.06.1973, Svätého Štefana 647/53, 943 01 Štúrovo, 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 04.12.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Intrum
s.r.o.

IČO:
Slovakia

Ulica: Číslo: Obec

35831154 Mýtna 48

PSČ: Štát

Bratislava - mestská časť Staré
Slovenská
811 07
Mesto
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
603,91 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K002842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Ľudovit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 122, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/288/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Ľudovít Balázs, nar. 15.12.1983, bytom Šarovce 122, 935 52 Šarovce (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckovaskp.sk
JUDr. Martina Holečková, správca

K002843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Ľudovit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 122, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/288/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Ľudovít Balázs, nar. 15.12.1983, bytom Šarovce 122, 935 52 Šarovce (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. SK24
1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, 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.
JUDr. Martina Holečková, správca

K002844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Szélešová Jana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 18/2 18/2, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/169/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31OdK/169/2020 zo dňa 25.6.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Mgr. Jana Čermáková Szélešová, nar. 5.11.1989,
bytom Považská 18/2, Nitra - Diely. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 126/2020 zo
dňa 2.7.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "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."
Aj napriek skutočnosti, že správcovi sa podarilo speňažiť majetok podliehajúci konkurzu tak, ako bol tento
zapísaný v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 171/2020 zo dňa 4.9.2020 v 3. kole
ponukového konania, v zmysle podmienok 3. kola ponukového konania zverejnených v Obchodnom vestníku č.
216/2020 zo dňa 9.11.2020, po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto správca v
súlade s ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Jana Čermáková
Szélešová, nar. 5.11.1989, bytom Považská 18/2, Nitra - Diely, sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu § 167v ods.
1, ods. 4 ZKR.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K002845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Ľudovit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 122, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/288/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/288/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23OdK/288/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ľudovít Balázs, nar.: 15.12.1983, trvale bytom Šarovce 122, 935 52 Šarovce (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 21.12.2020, sp. zn. 23OdK/288/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249/2020 dňa 29.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1900 (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 Ľudovít Balázs, born on 15.12.1983, with permanent address at Šarovce 122, 935 52 Šarovce
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
21.12.2020, ref. No. 23OdK/288/2020 published in the Commercial report No. 249/2020 of 29.12.2020 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1900 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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
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application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 07.01.2021
Nitra, on 07.01.2021
JUDr. Martina Holečková, správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková, trustee of the bankrupt

K002846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 499/17, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Michal
Šabík, nar. 17.07.1982, bytom Novomeského 499/17, 949 11 Nitra-Klokočina (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K002847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 499/17, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Michal
Šabík, nar. 17.07.1982, bytom Novomeského 499/17, 949 11 Nitra-Klokočina (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K002848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šabík Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 499/17, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Michal Šabík, nar.: 17.07.1982, trvale bytom Novomeského 499/17, 949 11 Nitra-Klokočina (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 23.12.2020, sp. zn.
31OdK/296/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 251/2020 dňa 31.12.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01
Nitra, značka správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Michal Šabík, born on 17.07.1982, with permanent address at Novomeského 499/17, 949 11
Nitra-Klokočina (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 23.12.2020, ref. No. 31OdK/296/2020 published in the Commercial report No. 251/2020 of 31.12.2020
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 07.01.2021
Nitra, on 07.01.2021
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K002849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulcová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 237, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/46/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/46/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Eva Mikulcová, nar. 24.12.1968, 237, 951 04 Veľký Lapáš (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.
131/2020 zo dňa 09.07.2020 (K053369) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti NETWORK PARTNERS s.r.o. so sídlom Veľký Lapáš 237, 951
5 000,- €
04 Veľký Lapáš IČO: 47 804 980, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37486/N
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Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
JUDr. Miroslav Belica, správca

K002850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Pustajovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 49, 951 88 Lučiná nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/180/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/180/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Renáta Pustajovská, nar. 29.09.1973, Martinová 49, 95188 Lučiná nad Žitavou (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. 168/2020 zo dňa 31.08.2020 (K065840) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR
podliehať konkurzu:
Hnuteľná vec:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1

Motorové vozidlo
zn. Renault Clio 1
Thalia

Evidenčné
číslo

VF1LB0BC531507148 NR 850 DY

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2004

používané

1/1

650,- €

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

K002851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deszat Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/231/2019 S1770

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
29OdK/231/2019
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’’) (ďalej len
,,Správca’’), správca dlžníka Ladislav Deszat, nar. 28.03.1967, Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov (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:
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh

Zastavaná plocha a
513
nádvorie
Záhrada

824

Vinica

469

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Bešeňov Bešeňov

181 719/109

3/4

Bešeňov Bešeňov

181 719/155

3/4

Bešeňov Bešeňov

181 719/25

3/4

podiel Súpisová
hodnota
1 760,- €
1 930,- €
3 100,- €

Stavba:
Katastrálne
územie

Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Bešeňov Bešeňov

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

181 719/109

3/4

podiel

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

512

4 990,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K002852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buranský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra t.č.: Jeleňová 194, 920 61 Dolné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/265/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Jozef Buranský, nar. 19.08.1974, bytom 949 01 Nitra t.č.: Jeleňová 194,
920 61 Dolné Trhovište, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 15. 01. 2021
JUDr. Tomáš Pintér, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáliková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 1601 / 31, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/206/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/206/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Dana Gáliková, nar. 29.07.1967, bytom Pod Lipami
1601/31, 940 02 Nové Zámky, č. k. 32OdK/206/2019, na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky,
vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z. z., ktorým je od 1. do 24. januára 2021, v čase od 05.00 h do
01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, touto cestou
oznamujem
zmenu termínu konania I. kola dražby na predaj majetku dlžníka
pôvodne vyhláseného v OV č. 247/2020 dňa 23.12.2020 na termín 21.01.2021 o 10.00h, nasledovne:
I. kolo dražby na predaj majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty (súpis majetku bol uverejnený v
Obchodnom vestníku číslo 228/2019 dňa 26.11.2020) sa uskutoční dňa 18.02.2021 o 10.00 h. na adrese
kancelárie správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Predmetom dražby je:
·
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3641 o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 2496, k.
ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4, t. j. 75 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3642/1 o výmere 351 m2, zapísaný na LV č. 2496,
k.ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky
podieldlžníka: 1/4, t. j. 87.75 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3642/2 o výmere 23 m2, zapísaný na LV č. 2496,
k.ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie.Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4, t. j. 5.75 m2.
Stavba so súp. č. 1601, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 3641, zapísaná na LV č. 2496, k. ú.
Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh stavby: Rodinný dom, Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/4.

Jedná sa o stavbu s podzemným, nadzemným podlažím a obytným podkrovím, bokom susediaci s vedľajším
obdobným objektom. Dom má samostatný vstup z verejnej komunikácie. Hodnotí sa ako rodinný dom,
jednobytová budova. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie , rozvod zemného plynu s meraním na
fasáde domu, verejný vodovod, odvedenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva číslo 2496, k. ú. Nové Zámky.
Podrobný opis predmetu predaja je uvedený v znaleckom posudku č. 150/2020 vyhotoveným znalcom Ing.
Štefanom Motúzom, ev. č. znalca 912431, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad
hodnoty nehnuteľností. Do znaleckého posudku je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch od
09.00 – 16.00 hod. na základe predchádzajúcej telefonickej dohody.
Druh
majetku

Parc. č.

Súpisné
číslo

Stavba

3641

1601

Pozemok

3641

Výmera
v m2

300

Popis stavby

Číslo
LV

Rodinný dom

2496

Zastavaná

plocha

a

2496

Kat.
územie
Nové
Zámky
Nové

Adresa

Okres

Pod Lipami 31, Nové Nové
Zámky
Zámky
Pod Lipami 31, Nové Nové
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Pozemok

3641

300

Pozemok

3642/1

351

Záhrady

Pozemok

3642/2

23

Zastavaná
a nádvorie

2496

nádvorie

Súpisová hodnota majetku:
Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom:

2496
plocha

2496

Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky

Deň vydania: 19.01.2021

Zámky
Zámky
Pod Lipami 31, Nové Nové
Zámky
Zámky
Pod Lipami 31, Nové Nové
Zámky
Zámky

1/4
1/4
1/4

47 500,- €
38 400,- €

Najnižšie podanie v I. kole dražby za stavbu a pozemky ako súboru, je hodnota stanovená znalcom v sume 38
400,- € (slovom: tridsaťosemtisícštyisto EUR). Výška minimálneho prihodenia v dražbe je 500,- € (slovom: päťsto
EUR). Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc EUR).
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál
resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj
oprávnenie konať za predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za
spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá
nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť
podmienky dražby nehnuteľnosti dlžníka v kancelárii správcu počas úradných hodín v čase od 09.00 do 16.00 po
predchádzajúcom dohovore so správcom na telefónnom čísle 0903 427 890.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 10 000,-€. Zábezpeka musí byť
pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK17 0900 0000 0051 6467
0898, vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol 322062019.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
číslo IBAN: SK17 0900 0000 0051 6467 0898, vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol
322062019, a to do 7 dní odo dňa konania dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej
nehnuteľnosti v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej
podstaty dlžníka a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná
a správca vyhlási novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 5-tich pracovných
dní odo dňa konania dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku dlžníka si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0903 427 890 počas úradných hodín kancelárie správcu od 09.00 do 16.00 hod.
V Nových Zámkoch dňa 14.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K002854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaka 139, 935 68 Čaka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/112/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/112/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. : 27OdK/112/2020 na
majetok dlžníka: Michal Kepko, nar. 09.04.1985, bytom Čaka č. 139, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR) oznamujem, že:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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došlo k splneniu rozvrhu výťažku, z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Michal Kepko, nar.
09.04.1985, bytom Čaka č. 139 k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K002855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrzala Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná ulica 945 / 33, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/220/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/220/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 31OdK/220/2020- 18 zo dňa 07.09.2020, ustanovený za
správcu majetku dlžníka Róbert Vrzala, nar. 17.08.1994, bytom Kvetná 945/33, 946 55 Pribeta (ďalej ako
„dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 177/2020 dňa 14.09.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 16.10.2020, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Róbert Vrzala, nar. 17.08.1994, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Róbert Vrzala, nar. 17.08.1994,
občan SR, vedený pod sp. zn. 31OdK/220/2020 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch dňa 14.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K002856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sándorová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská ulica 1404/22, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1979

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Andrea Sándorová, nar.: 02.02.1979, trvale bytom: Dvorská ulica
1404/22, 945 01 Komárno, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csemezová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Zuzana Csemezová, nar.: 20.07.1971, trvale bytom: Nánanská
cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sándorová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská ulica 1404/22, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Andrea Sándorová, nar.: 02.02.1979, trvale bytom: Dvorská ulica 1404/22,
945 01 Komárno, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csemezová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Zuzana Csemezová, nar.: 20.07.1971, trvale bytom: Nánanská cesta
1454/60, 943 01 Štúrovo, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K002860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sándorová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorská ulica 1404/22, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1979
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu)Andrea Sándorová, nar.: 02.02.1979, trvale bytom: Dvorská ulica 1404/22, 945 01
Komárno, oznamujeme,
že Okresný
súd
Nitra,
uznesením
spis.
zn. 30OdK/282/2020 zo
dňa 11.12.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 244/2020 K090601 zo dňa 18.12.2020vyhlásil na
majetok úpadcu konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Andrea Sándorová, born 02.02.1979, res. Dvorská ulica 1404/22, 945 01 Komárno, our
duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra,
No. 30OdK/282/2020 dated on the 11.12.2020 and promulgated in the Commercial bulletin No. 244/2020
K090601 from 18.12.2020proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
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)
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signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K002861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csemezová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská cesta 1454/60, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/290/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/290/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Zuzana Csemezová, nar.: 20.07.1971, trvale bytom: Nánanská cesta 1454/60, 943 01
Štúrovo, oznamujeme,
že Okresný
súd
Nitra,
uznesením
spis.
zn. 23OdK/290/2020 zo
dňa 21.12.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 249/2020 K092011 zo dňa 29.12.2020 vyhlásil na
majetok úpadcu konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
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the trustee of bankrupt Zuzana Csemezová, born 20.07.1971, res. Nánanská cesta 1454/60, 943 01
Štúrovo, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra,
No. 23OdK/290/2020 dated on the 21.12.2020and promulgated in the Commercial bulletin No. 249/2020
K092011from 29.12.2020proclaimed bankruptcy of the bankruptand simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K002862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plíšek Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/253/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/253/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Petr Plíšek, nar.: 25.03.1970, trvale bytom: Dvorčanská 653/63,
949 05 Nitra – Dolné Krškany, obchodné meno: Petr Plíšek – film café, miesto podnikania: Dvorčanská
653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany, IČO: 50 352 466, spisová značka: 30OdK/253/2020, týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 11.1.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukovo 275, 951 16 Svätoplukovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1996
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/265/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/265/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Anton Karas, nar.: 15.05.1996, trvale bytom: Svätoplukovo 275,
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951 16 Svätoplukovo, spisová značka: 28OdK/265/2020 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 14.1.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K002864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benke Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
943 59 Pavlová, 943 59 Pavlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/128/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 28OdK/128/2020 - 23 zo dňa 11.05.2020, ustanovený za
správcu konkurznej podstaty dlžníkovi Daniel Benke, nar. 30.10.1991, trvalý pobyt 943 59 Pavlová, podnikajúci
pod obchodným menom: Daniel Benke, s miestom podnikania Kapitána Nálepku 55, 937 01 Želiezovce, IČO: 48
210 081 (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 92/2020 dňa 15.05.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZoKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 22.06.2020, som zistil, že dlžník je vlastníkom majetku v súlade s §167h ZoKR,
ktorý som ako správca zapísal do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 136/2020 dňa
16.07.2020. Za účelom speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty som ako správca zverejnil
v Obchodnom vestníku 3 kolá verejného ponukového konania. Vzhľadom na to, že sa majetok zapísaný do súpisu
nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania, v zmysle §167p ods. 2 ZKR, majetok
prestal podliehať konkurzu. Vylúčenie majetku zo súpisu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 245/2020 dňa
21.12.2020.
V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Daniel Benke, nar. 30.10.1991, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Daniel Benke, nar. 30.10.1991,
občan SR, vedený pod sp. zn. 28OdK/128/2020 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch dňa 14.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca
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K002865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hozlinger Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/262/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/262/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 23OdK/262/2020 – 20 zo dňa 09.11.2020, ustanovený za
správcu majetku dlžníka Eva Hozlinger, nar. 28.07.1970, bytom Meštianska 2725/11, 945 01 Komárno (ďalej
ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2020 dňa 13.11.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZoKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 30.11.2020, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZoKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Eva Hozlinger, nar. 28.07.1970, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Eva Hozlinger, nar. 28.07.1970,
občan SR, vedený pod sp. zn. 23OdK/262/2020 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 14.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K002866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Klimčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Ďungela 485/4, 941 45 Maňa – Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Marianna
Klimčíková, nar. 17.11.1980, bytom I. Ďungela 485/4, 941 45 Maňa – Veľká Maňa, vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania podľa ustanovenia § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa 14.01.2021 pod zn. K002024).
Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania sú nehnuteľnosti zapísané pod por. č. 1 až 18:
Por. č.

Druh

Výmera
Štát
m2

1

Trvalý
trávny
porast

38

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1709

1422

1/96

0,12 €

2

Orná pôda

4382

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1135/1

1/84

15,65 €

3

Orná pôda

2938 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/1

1/84

10,50 €

4

Orná pôda

4704 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/2

1/84

16,80 €

5

Orná pôda

2305 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1123

1/72

9,60 €

6

Orná pôda

2329 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1124

1/72

9,70 €

7

Orná pôda

2814 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1912

1196/1

1/24

35,18 €

2045 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1913

1376/1

1/72

8,52 €

1047 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1914

1367

1/24

13,10 €

1425 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1130/1

1/12

35,63 €

4647 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1140

1/12

116,18 €

1426 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1403/3

1/12

35,65 €

486

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1405/8

1/12

12,15 €

1210 Slovenská republika Hriňová Hriňová

5428

1360

1/96

3,78 €

3722 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/1

1/96

11,63 €

3956 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/4

1/96

12,36 €

6395

1359/5

1/96

6396

1349/2

1/12

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Zastavaná plocha a nádvorie

221
Trvalý
trávny
porast

Obec

Katastrálne
Parcelné Spoluvlastnícky
Číslo LV
Súpisová hodnota
územie
číslo
podiel dlžníka

Slovenská republika Hriňová Hriňová

2778 Slovenská republika Hriňová Hriňová

13,81 €
69,45 €

2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
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3. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania v zalepenej obálke s nápisom
„Konkurz Klimčíková Marianna – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mgr. Nina Dubecová, Farská 1310/31, 949 01
Nitra.
4. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83 1111 0000 0016 2117 3005.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
6. Všetky náklady spojené s kúpou majetku znáša záujemca.
7. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať e-mailom na adrese: nina.dubecova@gmail.com
alebo telefonicky: 0907 179 421.
V Nitre dňa 14.01.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

K002867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZEDER PLUS, s.r.o. „v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 37, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 384 797
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154
ustanovený za správcu dlžníka ZEDER PLUS, s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Rybárska 37, 949 01 Nitra, IČO:
45 384 797 zverejňuje v zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. nasledovný súpis majetku oddelenej podstaty
úpadcu.
Nehnuteľnosti evidované v liste vlastníctva číslo 4002, k.ú. Nováky, obec Nováky, okres Prievidza
·

Budova skladov súpisné číslo 472 postavená na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape
ako parcela č. 1285/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 540 m2 , slúžiaca na podnikateľské účely
ako nebytový priestor

·

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 1285/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 646 m2 prislúchajúca k stavbe skladov

·

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 1285/2 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 672 m2 prislúchajúca k stavbe skladov
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Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 1284 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 540 m2 prislúchajúca k stavbe skladov

Súpisová hodnota majetku stanovená Znaleckým posudkom číslo 63/2020 na sumu 47.000,- Eur.
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 3833/824/2014Zah zo dňa 13.06.2014 - Z4021/14
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
13.6.2014
Poradie zabezpečovacieho práva
prvé
Výška zabezpečenej pohľadávky
685,48
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, SR, IČO: 424995000014
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 20548726/2015 zo dňa 27.07.2015
zabezpečovacieho práva
Z5604,5605/2015
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
11.8.2015
Poradie zabezpečovacieho práva
druhé
Výška zabezpečenej pohľadávky
49.401,30 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 9127/247/2015Zah zo dňa 30.12.2015 - Z14/16
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
30.12.2015
Poradie zabezpečovacieho práva
tretie
Výška zabezpečenej pohľadávky
1.370,95 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, SR, IČO: 35776005
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Rozhodnutie o zriedení záložného práva č. 680020261/2016 zo dňa 29.4.2016 - Z2770/2016
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
29.4.2016
Poradie zabezpečovacieho práva
štvrté
Výška zabezpečenej pohľadávky
30,- Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 6619/338/2016Zah zo dňa 20.07.2016 - Z4308/16
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
20.7.2016
Poradie zabezpečovacieho práva
piate
Výška zabezpečenej pohľadávky
1.370,95 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 2245/616/2017Zah zo dňa 24.05.2017 - Z2265/17
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
24.5.2017
Poradie zabezpečovacieho práva
šieste
Výška zabezpečenej pohľadávky
1.370,95 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie
zabezpečovacieho práva
Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 6011/688/2018Zah zo dňa 21.06.2018 - Z3213/2018
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21.6.2018
siedme
1.370,95 Eur
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
12.1.2021

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra, SR, IČO: 424995000014
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 101231334/2018 zo dňa 27.06.2018
zabezpečovacieho práva
Z3679,3718/2018
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
18.7.2018
Poradie zabezpečovacieho práva
ôsme
Výška zabezpečenej pohľadávky
863,54 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021

-

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie Záložné právo zriadené rozhodnutím č. 224/2019/MsÚ-NO/EO/1647 6011/688/2018Zah zo
zabezpečovacieho práva
dňa 14.06.2019 - Z3017/2019
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
14.6.2019
Poradie zabezpečovacieho práva
deviate
Výška zabezpečenej pohľadávky
1.370,95 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky, SR, IČO: 00318861
Právny
dôvod
vzniku/zriadenie Záložné právo zriadené rozhodnutím č. MsÚ-NO/477/2020/EO/4377 zo dňa 28.05.2020 - Z
zabezpečovacieho práva
2763/2020
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
28.5.2020
Poradie zabezpečovacieho práva
desiate
Výška zabezpečenej pohľadávky
1.370,95 Eur
Dôvod zápisu do súpisu majetku
§67 ods. 1 písm. a) ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku
12.1.2021

V Nitre, dňa 14.01.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K002868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie – zrušenie verejného ponukového konania v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby Covid-19
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Nagy, nar. 18.04.1964, bytom Čenkov 736,
943 52 Mužla (ďalej ako „úpadca“), týmto v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 ruší 1.
kolo VPK na predaj majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 8/2021 dňa 14.01.2021,
K002022.
LEGES Recovery k.s., správca
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K002869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teplan Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4887 / 67, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/139/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/139/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca Ing. Marta Kulichová, značka správcu S1976 (ďalej ako „správca“), bola Uznesením Okresného súdu
Nitra č. 28OdK/139/2020 – 19 zo dňa 18.05.2020 ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty vo veci
vyhláseného konkurzu na dlžníka Ing. Dušan Teplan, nar. 15.02.1954, bytom G. Bethlena 4887/67, 940 02
Nové Zámky (ďalej ako „dlžník“). Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č.
97/2020 dňa 22.05.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“): „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu
majetku ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 19.06.2020, som ako správca zistila, že dlžník je
vlastníkom majetku, ktorý som v zmysle ustanovenia §167h ZoKR zaradila do všeobecnej podstaty. Súpis
majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 142/2020 dňa 24.07.2020.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol uverejnený OV č. 222/2020 dňa 18.11.2020.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Ing. Dušan Teplan, nar. 15.02.1954, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Ing. Dušan Teplan, nar. 15.02.1954,
občan SR, vedený pod sp. zn. 28OdK/139/2020 S1976, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 14.01.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K002870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rešetka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/111/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19.01.2021

23OdK/111/2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce
413, 956 08 Horné Obdokovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s miestom
podnikania Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358 (ďalej ako „dlžník“, resp.
„úpadca“), vedenom pod sp.zn.: 23OdK/111/2020, týmto správca v súlade s ust. § 167u Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZoKR“) predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 23OdK/111/2020-25 zo dňa 24.04.2020 bol vyhlásený konkurzu na
majetok dlžníka: Rastislav Rešetka, nar. 07.03.1972, bytom Horné Obdokovce 413, 956 08 Horné Obdokovce,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Rastislav Rešetka, s meistom podnikania Horné Obdokovce
413, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 33 409 358 a za správcu bol ustanovený: Mgr. Roman Nagy, sídlo
kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 83/2020 dňa 30.04.2020.

II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 4 veritelia. Ide o nasledovných
veriteľov:
Veriteľ
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
1
2-10
11-15
16-17

Celková prihlásená pohľadávka
811,20 €
4.295,19 €
2008,88 €
119,49 €

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky pohľadávok 1 veriteľa. Ide
o nasledovného veriteľa:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
18-29

Celková prihlásená pohľadávka
4.295,19 €

Žiaden veriteľ si neuplatnil zabezpečovacie právo. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 11.529,95 EUR.
III. Konkurzná podstata
Správca v súlade s ust. § 166i ZoKR vykonal šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia,
ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedí od dožiadaných
subjektov, vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a na základe vlastných šetrení správcu bol zistený nasledovný
majetok dlžníka:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Dubnička, obec: Dubnička, okres: Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 84 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu

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

Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
1.
241/13
Lesný pozemok
27042
E
1/135
140,- €
2.
241/14
Trvalý trávny porast
74894
E
1/135
83,- €
3.
241/16
Lesný pozemok
4611
E
1/135
24,- €
4.
241/26
Trvalý trávny porast
9118
E
1/135
10,- €
5.
241/27
Lesný pozemok
7360
E
1/135
38,- €
6.
241/66
Lesný pozemok
59292
E
1/135
307,- €
7.
241/67
Lesný pozemok
245014
E
1/135
1.270,- €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Ľutov, obec: Ľutov, okres: Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané
na LV č. 80 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
8.
221
Ostatná plocha
4754
E
24/3240
21,- €
9.
222
Lesný pozemok
492249
E
24/3240
2.552,- €
10. 223
Ostatná plocha
6912
E
24/3240
31,- €
11. 224/2
Lesný pozemok
157838
E
24/3240
818,- €
12. 224/3
Lesný pozemok
297270
E
24/3240
1.541,- €
13. 224/201
Lesný pozemok
190
E
24/3240
1,- €
14. 225/1
Lesný pozemok
53303
E
24/3240
276,- €
15. 225/2
Lesný pozemok
752355
E
24/3240
3.901,- €
16. 226
Ostatná plocha
65544
E
24/3240
291,- €
17. 227
Lesný pozemok
7301
E
24/3240
38,- €
18. 228
Lesný pozemok
287303
E
24/3240
1.490,- €
19. 229/1
Lesný pozemok
87903
E
24/3240
456,- €
20. 229/2
Lesný pozemok
89197
E
24/3240
463,- €
21. 230/2
Trvalý trávny porast
11220
E
24/3240
12,50 €
22. 230/3
Trvalý trávny porast
3116
E
24/3240
3,50 €
23. 230/202
Trvalý trávny porast
1592
E
24/3240
2,- €
24. 231/2
Lesný pozemok
44228
E
24/3240
229,- €
25. 231/3
Lesný pozemok
353939
E
24/3240
1.835,- €
26. 232
Lesný pozemok
24914
E
24/3240
129,- €
27. 233
Lesný pozemok
31713
E
24/3240
164,- €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Prusy, obec: Prusy, okres: Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 469 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
číslo
28. 1783/1
Ostatná plocha
5698
C
670/167120
14,- €
29. 1784
Trvalý trávny porast
888
C
670/167120
0,50 €
30. 1785
Zastavaná plocha a nádvorie
1083
C
670/167120
11,- €
31. 1919
Lesný pozemok
2745
C
670/167120
8,- €
32. 1920/1
Lesný pozemok
1785
C
670/167120
5,- €
33. 1920/2
Lesný pozemok
3154
C
670/167120
9,- €
34. 1921
Lesný pozemok
3523
C
670/167120
10,- €
35. 1922
Lesný pozemok
477960
C
670/167120
1.341,- €
36. 1923/1
Trvalý trávny porast
31386
C
670/167120
19,- €
37. 1923/3
Orná pôda
98016
C
670/167120
275,- €
38. 1923/4
Orná pôda
8636
C
670/167120
24,- €
39. 1923/5
Trvalý trávny porast
60000
C
670/167120
36,- €
40. 1925/1
Trvalý trávny porast
105981
C
670/167120
64,- €
41. 1925/2
Zastavaná plocha a nádvorie
100
C
670/167120
1,- €
42. 1926
Lesný pozemok
47501
C
670/167120
133,- €
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
43. 487/101
Trvalý trávny porast
936
E
670/167120
0,50 €
44. 487/202
Trvalý trávny porast
939
E
670/167120
0,50 €
45. 510/2
Trvalý trávny porast
3023
E
670/167120
2,- €
46. 1686
Trvalý trávny porast
19601
E
670/167120
12,- €
47. 1687
Trvalý trávny porast
2225
E
670/167120
1,50 €
48. 1688
Trvalý trávny porast
5531
E
670/167120
3,50 €
49. 1759/101
Trvalý trávny porast
191
E
670/167120
0,10 €
50. 1759/202
Trvalý trávny porast
5576
E
670/167120
3,50 €
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51. 1780/101
Trvalý trávny porast
85
E
52. 1780/202
Trvalý trávny porast
7635
E
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Prusy, obec: Prusy, okres:
zapísané na LV č. 470 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
číslo
53. 1789
Lesný pozemok
112916
C
54. 1790
Lesný pozemok
113397
C
55. 1791
Lesný pozemok
113433
C
56. 1792
Lesný pozemok
109106
C
57. 1793
Lesný pozemok
120806
C
58. 1794
Lesný pozemok
114517
C
59. 1795
Lesný pozemok
115277
C
60. 1796
Lesný pozemok
112707
C
61. 1797
Lesný pozemok
116787
C
62. 1798
Lesný pozemok
114506
C
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Prusy, obec: Prusy, okres:
zapísané na LV č. 773 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
číslo
63. 1685
Zastavaná plocha a nádvorie
1624
C
64. 1924
Zastavaná plocha a nádvorie
5739
C
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
65. 741/101
Trvalý trávny porast
1563
E
66. 741/202
Trvalý trávny porast
1778
E
67. 1786
Trvalý trávny porast
6495
E
68. 1787
Orná pôda
1443
E
69. 1788
Orná pôda
849
E
70. 1799
Trvalý trávny porast
4447
E
71. 1818
Trvalý trávny porast
1062
E
72. 1877
Trvalý trávny porast
439
E
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Prusy, obec: Prusy, okres:
zapísané na LV č. 1139 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc.
Druh pozemku
Výmera
Regist.
číslo
73. 741/10
Ostatná plocha
9991
C
74. 741/13
Ostatná plocha
456
C
75. 741/15
Ostatná plocha
11
C
76. 741/31
Ostatná plocha
221
C
77. 741/32
Ostatná plocha
162
C
78. 741/33
Ostatná plocha
193
C
79. 742/1
Trvalý trávny porast
1394
C
80. 742/2
Ostatná plocha
580
C
81. 742/4
Zastavaná plocha a nádvorie
172
C
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
82. 742
Trvalý trávny porast
46
E
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Prusy, obec: Prusy, okres:
zapísané na LV č. 1188 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
83. 741/1
Ostatná plocha
1982
C
84. 741/5
Zastavaná plocha a nádvorie
192
C
85. 741/30
Ostatná plocha
518
C
86. 741/36
Ostatná plocha
65
C
87. 741/37
Ostatná plocha
190
C

Deň vydania: 19.01.2021

670/167120
0,05 €
670/167120
5,- €
Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

Sporný zápis

30/6230
380,- €
30/6230
382,- €
30/6230
382,- €
30/6230
368,- €
30/6230
407,- €
30/6230
386,- €
30/6230
389,- €
30/6230
380,- €
30/6230
394,- €
30/6230
386,- €
Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

670/167120
670/167120

16,- €
58,- €

Sporný zápis

670/167120
1,- €
670/167120
1,- €
670/167120
4,- €
670/167120
4,- €
670/167120
2,- €
670/167120
3,- €
670/167120
1,- €
670/167120
0,50 €
Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120

24,- €
1,- €
0,02 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,80 €
1,- €
2,- €

Sporný zápis

670/167120
0,02 €
Bánovce nad Bebravou, štát: Slovenská republika, ktoré sú

670/167120
670/167120
670/167120
670/167120
670/167120

5,- €
2,- €
1,50 €
0,15 €
0,50 €

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v OV č. 124/2020 dňa 30.06.2020.
IV. Speňažovanie majetku
Nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 6 správca
speňažoval v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZoKR ako súbor nehnuteľností
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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menšej hodnoty, a to formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
1. Kolo verejného ponukového konania na predaj:
a. súboru nehnuteľností menšej hodnoty č. 1, ktoré boli zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
pod por. č. 1 až 7, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2020 dňa 10.08.2020 pod č. K061200
b. súboru nehnuteľností menšej hodnoty č. 2, ktoré boli zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
pod por. č. 8 až 27, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2020 dňa 10.08.2020 pod č. K061201
c. súboru nehnuteľností menšej hodnoty č. 3, ktoré boli zapísané do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
pod por. č. 28 až 87, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2020 dňa 10.08.2020 pod č.
K061203
Vyššie uvedené ponukové konania boli zrušené z dôvodu zákonného obmedzenia podľa § 9 ods. 9 Zákona č.
97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách. (Oznámenie o zrušení I. kola verejného ponukového konania bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2020 dňa 18.08.2020).
Následne, správca v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZoKR speňažoval vyššie
uvedený nehnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 87 ako
súbor nehnuteľností menšej hodnoty, a to formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku
nasledovne:
I.

kolo verejného ponukového konania zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2020 dňa 21.08.2020, bolo
vyhodnotené ako neúspešné, nakoľko v stanovenej lehote nebola správcovi doručená ponuka od
žiadneho záujemcu. Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č.
176/2020 dňa 11.09.2020.
II. kolo verejného ponukového konania zverejnené v Obchodnom vestníku č. 176/2020 dňa 11.09.2020, bolo
vyhodnotené ako úspešné – správcovi boli v stanovenej lehote doručené ponuky od 4 záujemcov,
z ktorých správca ponuku záujemcu č. 4 vo výške 3.301,- € akceptoval, nakoľko predstavovala najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu. Vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č.
192/2020 dňa 06.10.2020.
Následne, syn dlžníka ako oprávnená osoba podľa ust. § 197r ods. 4 ZoKR uplatnil právo podľa ust. § 167r ods. 2
ZoKR vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní, s čím dlžník súhlasil.

V. Uspokojenie veriteľov
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZoKR: „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.“
V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZoKR: „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.“
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 229/2020 dňa
27.11.2020).

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
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•
výťažok zo speňaženie súboru nehnuteľného majetku dlžníka (t.j. súpisovej zložky majetku s por č. 1 až 87)
vo výške
3.301,00 EUR
Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 3.301,00 EUR.

II. Náklady konkurzu
Náklady konkurzu uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sú
tvorené najmä týmito zložkami:
•

Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ods. 1 písm. a) a b) ZoKR vo výške ...............

213,10 EUR

(z toho nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania vo výške 3,10 EUR a paušálna
náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. vo výške
210,- € spolu za mesiac: 05/2020 – 11/2020)
·

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(0,2% z 2.620,- € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. c) Zák. 71/1992 Z.z) vo
výške .......................................................................................
6,50 EUR
Odmena správcu zo speňaženia podľa § 22 ods. 1 písm. b) Vyhlášky ............
495,15 EUR

·

Celková výška nákladov konkurzu (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu) predstavuje sumu vo výške
714,75 EUR.

III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
•

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty .......

3.301,00 EUR

•

Náklady konkurzu ........................................................................................

714,75 EUR

•

Suma

určená

na

vyplatenie

nezabezpečeným

veriteľom

úpadcu........

2.586,25

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:

Veriteľ

Por.
pohľadávky
Zozname
pohľadávok

Slovenská republika Daňový úrad Nitra
1
2
3
4
5
Slovenská
konsolidačná,
a.s. 6
7
8
9
10
11
12
13
Všeobecná zdravotná
poisťovňa,
a.s. 14
15

číslo
Celková
v
prihlásená
pohľadávka
811,20 €
16,59 €
50,00 €
1 304,46 €
282,23 €
217,44 €
931,92 €
100,00 €
1 352,05 €
40,50 €
1 890,98 €
1,48 €
99,65 €
3,75 €
13,02 €

Zistená
pohľadávka
veriteľa

Uspokojovanie
zo Suma
všeobecnej podstaty uspokojenia

Zostáva
neuspokojená
suma

811,20 €
16,59 €
50,00 €
1 304,46 €
282,23 €
217,44 €
931,92 €
100,00 €
1 352,05 €
40,50 €
1 890,98 €
1,48 €
99,65 €
3,75 €
13,02 €

811,20 €
16,59 €
50,00 €
1 304,46 €
282,23 €
217,44 €
931,92 €
100,00 €
1 352,05 €
40,50 €
1 890,98 €
1,48 €
99,65 €
3,75 €
13,02 €

629,24 €
12,87 €
38,78 €
1 011,86 €
218,92 €
168,67 €
722,88 €
77,57 €
1 048,78 €
31,42 €
1 466,82 €
1,15 €
77,30 €
2,91 €
10,10 €

181,96 €
3,72 €
11,22 €
292,60 €
63,31 €
48,77 €
209,04 €
22,43 €
303,27 €
9,08 €
424,16 €
0,33 €
22,35 €
0,84 €
2,92 €
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39,83 €

39,83 €

39,83 €

8,93 €

30,90 €

79,66 €
1 392,55 €
1 299,46 €
926,92 €
277,23 €
212,44 €
100,00 €
50,00 €
16,59 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

79,66 €
1 392,55 €
1 299,46 €
926,92 €
277,23 €
212,44 €
100,00 €
50,00 €
16,59 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
11 529,95 €

79,66 €
1 392,55 €
1 299,46 €
926,92 €
277,23 €
212,44 €
100,00 €
50,00 €
16,59 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
11 529,95 €

17,87 €
312,36 €
291,48 €
207,91 €
62,18 €
47,65 €
22,43 €
11,22 €
3,72 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
1,12 €
2 586,25 €

61,79 €
1 080,19 €
1 007,98 €
719,01 €
215,05 €
164,79 €
77,57 €
38,78 €
12,87 €
3,88 €
3,88 €
3,88 €
3,88 €
8 943,70 €

C. ZÁVER
Týmto správca vyzýva jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok na oznámenie čísla bankového účtu
za účelom poukázania pomernej časti výťažku podľa predmetného rozvrhu.

V zmysle ust. § 167u ods. 3 ZoKR: „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.“

V Nitre dňa 14.01.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K002871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Erika Kotlárová, so sídlom kancelárie správcu: Cabajská 817/2,
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951 48 Jarok, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
300dK/288/2020, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K002872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka:
dlžníka : Erika Kotlárová, nar. 25.01.1981, bytom Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Erika Kotlárová, s miestom podnikania Pod kalváriou 4916/50 B, 955
01 Topoľčany, IČO: 30 798 841, č.k. 30OdK/288/2020,(ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania na účely ust. § 32 ods. 11 ZKR je zriadený v banke Slovenská Sporiteľňa, IBAN: SK04 0900 0000
0051 2588 1414 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. Podľa 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. 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. Podľa ust. § 32 ods. 20 ZKR povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku
11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR na účel zloženia
preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z
preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré
trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Správca Mgr. Viliam Kolenčík
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K002873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
/EÚ/ č. 2015/848 z 20.mája 2015.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May
2015.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. 05. 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 30OdK/288/2020 zo dňa
17.12.2020, zverejnením v Obchodnom vestníku OV č. 248/2020 dňa 28.12.2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Erika Kotlárová, nar. 25.01.1981, bytom Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Erika Kotlárová, s miestom podnikania Pod kalváriou
4916/50 B, 955 01 Topoľčany, IČO: 30 798 841, (ďalej len „Dlžník“) a za správcu bol ustanovený Mgr. Viliam
Kolenčík, so sídlom kancelárie Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 30OdK/288/2020 dated December 17th 2020, published in Commercial Journal No. 248/2020 on
December 28th 2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Erika Kotlárová,
born 25.01.1981, domiciled Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany, doing business under the
business name Erika Kotlárová, with adress Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany, identification
number: 30 798 841, (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Viliam Kolenčík,
head office Cabajská 817/2, 951 48 Jarok as the trustee of the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2020 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This Decision of the District Court Nitra came into force on December 29th 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu, spis. zn.: 30OdK/288/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee, to the file No. 30OdK/288/2020. Applications that will not be delivered
on time to the Bankruptcy Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to perform the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
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EUR, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the Information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a
representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.

Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Mgr. Viliam Kolenčík, správca / Bankruptcy trustee
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K002874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Adamusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2250/14, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/262/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/262/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Soňa Adamusová, nar. 19.01.1979, bytom 955 01 Topoľčany, J.
Matušku č. 2250/14 (ďalej len "dlžník"), týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len " ZKR") zámer zostaviť rozvrh.

Levice, dňa 14.1.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K002875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hrúz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pustovnícka 12/3, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/247/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Tomáš Hrúz, nar. 19.08.1990, trvale bytom Pustovnícka č. 12/3,
Mýtne Ludany, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/57/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 208/2020 zo dňa 28.10.2020 zrušuje.
v Nitre dňa 14.01.2021

JUDr. Ladislav Barát

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

K002876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Zubčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurčanského 890/17, 949 01 Nitra-Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/109/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/109/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ľubomír Zubčák, nar. 10.10.1977, trvale bytom Ďurčanského
890/17, 949 01 Nitra - Chrenová, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca zistil, že
náklady konkurzu prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, a teda konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/109/2020, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. 78/2020 zo dňa 23.04.2020 zrušuje.
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.“
v Nitre dňa 14.01.2021

JUDr. Ladislav Barát
správca

K002877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janov dvor 10A/7392, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/256/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/256/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správa dlžníka Ladislav Kollár, nar. 16.12.1964, bytom: Janov Dvor 10A, Nové Zámky, týmto v súlade s § 167l
ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nižšie uvedené pohľadávky, ktoré boli prihlásené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1. veriteľ: SR - Krajský súd v Bratislave, so sídlom: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
pohľadávka vo výške 16,50 Eur.
V Nitre, dňa 14.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K002878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenárt Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 204, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/194/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/194/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení dražby
Správca konkurznej podstaty dlžníka Lukáš Lenárt, nar.: 15.11.1984, bytom: Dedinka 204, 941 50 Dedinka, SR,
upúšťa od dražby zverejnenej v OV č.: 232/2020 pod K086947 zo dňa 02.12.2020.
Dôvod upustenia od dražby § 10 zákona č.: 62/2020 Z.z. (o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19).

K002879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/252/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/252/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o upustení verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty upúšťa od verejného ponukového konania zverejneného v OV č.: 2/2021 pod
K000317 zo dňa 05.01.2021.
Dôvod upustenia od verejného ponukového konania s poukazom na § 10 zákona č.: 62/2020 Z.z. (o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/252/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/252/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o upustení verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty upúšťa od verejného ponukového konania zverejneného v OV č.: 2/2021 pod
K000316 zo dňa 05.01.2021.
Dôvod upustenia od verejného ponukového konania s poukazom na § 10 zákona č.: 62/2020 Z.z. (o niektorých
mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19).

K002881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajná Nová Ves 83, 956 03 Hajná Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/3/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/3/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Alžbeta Sýkorová, nar. 10.01.1984, bytom Hajná Nová Ves 83, 956 03 Hajná
Nová Ves, Slovenská republika, v súlade s ust. § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších zmien a doplnkov, oznamuje, že v predmetnom konaní č.k. 28OdS/3/2020 zostavil návrh
splátkového kalendára. V zmysle návrhu splátkového kalendára je uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo
výške 100 %.
Poučenie:
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ, ktorý môže byť
splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami
veriteľov súdu.
Návrh splátkového kalendára tvorí súčasť správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v kancelárii správcu.
Týmto správca zároveň oznamuje, že do návrhu splátkového kalendára 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
návrhu splátkového kalendára je potrebné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264 alebo
prostredníctvom e-mailu storek.spravca@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nových Zámkoch dňa 14.1.2021
Mgr. Erik Štorek, Správca

K002882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čeriová Marta, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 1823/40, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/180/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka MUDr. Marta Čeriová, nar. 02.02.1959,
bytom Suvorovova 1823/40, 942 01 Šurany v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania
(ďalej len „VPK“) na predaj súboru majetku LV 6218 – nehnuteľností menšej hodnoty zapísaných
do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070104).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

2.

Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Šurany, katastrálne územie Šurany, zapísaná na LV
ako parcela registra “E“ č. 2889/2, orná pôda s výmerou 5 733 m2, umiestnená mimo zastavaného územia
spoluvlastnícky podiel dlžníka 8/192
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Šurany, katastrálne územie Šurany, zapísaná na LV
ako parcela registra “E“ č. 3286/7, orná pôda s výmerou 5 773 m2, umiestnená mimo zastavaného územia
spoluvlastnícky podiel dlžníka 8/192

č. 6218
obce – 220,27 EUR
č. 6218
obce – 221,80 EUR

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedené nehnuteľnosti menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p
ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 30OdK/180/2020 – LV 6218 - „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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/180/2020 MUDr. Marta Čeriová – LV 6218 - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
29.01.2021 na adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra. Záujemca môže doručiť správcovi
ponuku s uvedeným výrazným označením aj do elektronickej schránky správcu, ktorá musí byť podpísaná
zaručeným elektronickým podpisom.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia nehnuteľností, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 01.02.2021 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetné nehnuteľnosti a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 14.01.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K002883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čeriová Marta, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 1823/40, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/180/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka MUDr. Marta Čeriová, nar. 02.02.1959,
bytom Suvorovova 1823/40, 942 01 Šurany v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj súboru majetku LV 5604 – nehnuteľností menšej hodnoty zapísaných do súpisu
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070104).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v
ako parcela registra “E“ č. 1170,
podiel dlžníka 8/192
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v
ako parcela registra “E“ č. 1172,
podiel dlžníka 8/192

okrese Nové Zámky, obec Šurany, katastrálne územie Šurany, zapísaná na LV č. 5604
orná pôda s výmerou 57 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky 6,57 EUR

3.

4.

okrese Nové Zámky, obec Šurany, katastrálne územie Šurany, zapísaná na LV č. 5604
orná pôda s výmerou 60 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky 6,92 EUR

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedené nehnuteľnosti menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p
ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 30OdK/180/2020 – LV 5604 - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/180/2020 MUDr. Marta Čeriová – LV 5604 - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
29.01.2021 na adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra. Záujemca môže doručiť správcovi
ponuku s uvedeným výrazným označením aj do elektronickej schránky správcu, ktorá musí byť podpísaná
zaručeným elektronickým podpisom.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia nehnuteľností, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 01.02.2021 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
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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. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetné nehnuteľnosti a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 14.01.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K002884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tišer Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 888, 031 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/44/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/44/2018
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:

Ján Tišer, nar. 14.3.1983, Nábrežná 888, 03261 Važec

Správca:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
1730, 02601 Dolný Kubín, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
Zn. správcovského spisu:
Zn. súdneho spisu:
Dátum vyhotovenia:

2OdK/44/2018 S1731
2OdK/44/2018
13.01.2021

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

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 06.03.2018, sp. zn. 2OdK/44/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 51/2018 zo dňa 13.03.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján Tišer,
nar. 14.3.1983, Nábrežná 888, 03261 Važec (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín,
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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,
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 14.03.2018 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 06.03.2018, sp. zn. 2OdK/44/2018
v Obchodnom vestníku SR č. 51/2018 zo dňa 13.03.2018 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 prihlášky nasledujúcich nezabezpečených veriteľov Dlžníka:
Veriteľ

Prihlásená výška pohľadávky
2.506,80 €
376,50€
2.624,60 €

Daňový úrad Žilina
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60,- €
2.040,24 €
350,63 €
2.912,45 €
3.859,78 €
20,54 €
27,84 €
102,90 €
475,30 €
4.920,90 €
66,38 €
66,38 €
87,23 €
331,93 €
331,93 €
33,19 €
165,96 €
251,57 €
78,08 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

Sociálna poisťovňa ústredie

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené prihlášky nižšie uvedených nezabezpečených veriteľov Dlžníka, ktorých zapísanie do zoznamu
pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení takejto prihlášky v Obchodnom vestníku.
Prihlásená
pohľadávky
94,61 €
BENCONT COLLECTION,
81,72 €
a.s.
63,53 €
Inšpektorát práce
550,- €
Prima banka Slovensko,
1.616,17 €
a.s.
Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.
210/2018 zo dňa 31.10.2018
210/2018 zo dňa 31.10.2018
210/2018 zo dňa 31.10.2018
183/2018 zo dňa 21.09.2018
164/2018 zo dňa 24.08.2018

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 24.097,16 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. 84/2018 zo dňa 02.05.2018
Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Zastavané plochy a
814
nádvoria

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Važec Važec

LV č.

Parcelné
č.

5978 2010

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/10

podiel Súpisová
hodnota
1.000,- €

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

Štát

Obec Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Važec

Važec

5978 2010

Deň vydania: 19.01.2021

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisné
č.

1/10

888

Súpisová
hodnota
3.000,-€

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“)
Správca pristúpil k speňaženiu Nehnuteľností v súlade s §167p ZKR, a to formou ponukového konania. Správca
v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 33/2019 zo dňa 15.02.2019 oznámenie o vyhlásení 1. kola
verejného ponukového konania, predmetom ktorého boli 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 ponukového konania kúpnu
zmluvu predmetom ktorej bol odplatný prevod Nehnuteľností. Výťažok dosiahnutý speňažením Nehnuteľností
predstavuje sumu 755,21 Eur.
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:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 v pomere k celku k pozemku - parcely registra "C" č. 2010 1 000,- €
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 814 m2, LV č. 5978, k. ú. Važec
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 v pomere k celku k stavbe rodinného domu so súp. č. 888,
3 000,- €
postavenej na pozemku parc. č. 2010, LV 5978, l.ú. Važec

Spôsob
speňaženia
ponukové
konanie
ponukové
konanie

Výťažok
188,80 €
566,41 €

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
755,21 Eur.
A. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod

Veriteľ

suma
v Eur

čas
vzniku
2020

1.

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

432,- €

2.

odmena Správcu z výťažku s DPH

Správca

139,90 €

3.

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

Okresný
Trnava

Celkom náklady konkurzu

súd

1,50 €

pôvod priradenia

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

573,40 €

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 573,40 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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 %.“
V zmysle vyššie uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu vo výške 139,90 Eur s DPH. Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto
sa odmena zo speňaženia zvýšila o túto daň.
K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych popltkoch 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 (755,21 eur = 755,eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 1,50 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

755,21 Eur
573,40 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

181,81 Eur

II. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
Celková zistená
pohľadávky
BENCONT
COLLECTION, 94,61 €
a.s.
81,72 €
63,53 €
2 506,80 €
Daňový úrad Žilina
376,50 €
2 624,60 €
Inšpektorát práce
550,00 €
Krajský súd Bratislava
60,00 €
KRUK Česká a Slovenská
2 040,24 €
republika
Prima banka Slovensko,
1 616,17 €
a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa,
350,63 €
a.s.
2 912,45 €
3 859,78 €
20,54 €
27,84 €
102,90 €
475,30 €
Slovenská
konsolidačná, 4 920,90 €
a.s.
66,38 €
66,38 €
87,23 €
331,93 €
331,93 €
33,19 €
165,96 €
Sociálna
poisťovňa 251,57 €
ústredie
78,08 €
SPOLU
24.297,16 €
Veriteľ

suma Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na
zistených pohľadávok
konečným rozvrhom
0,39 %
0,71 €
0,34 %
0,62 €
0,26 %
0,48 €
10,40 %
18,91 €
1,56 %
2,84 €
10,89 %
19,80 €
2,28 %
4,15 €
0,25 %
0,45 €
8,47 %

15,39 €

6,71 %

12,19 €

1,46 %

2,65 €

12,09 %
16,02 %
0,09 %
0,12 %
0,43 %
1,97 %
20,42 %
0,28 %
0,28 %
0,36 %
1,38 %
1,38 %
0,14 %
0,69 %
1,04 %
0,32 %
100,00 %

21,97 €
29,12 €
0,15 €
0,22 €
0,78 €
3,59 €
37,13 €
0,50 €
0,50 €
0,66 €
2,50 €
2,50 €
0,25 €
1,25 €
1,90 €
0,60 €
181,81 €

uspokojenie

LawService Recovery, k.s., správca

K002885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javornícky Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Abramová 83, 038 22 Abramová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/116/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/116/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO:
44 915 691, správca dlžníka: Milan Javornícky, bytom Laclavá, 038 22 Abramová, dat. nar.: 15. 2. 1957 (ďalej len
„Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Milan Javornícky

K002886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakša 56, 039 01 Rakša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/186/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/186/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Peter Štrbák, nar.: 19.11.1975, bytom: Rakša 56, 039 01 Rakša týmto v
súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku.
V Žiline dňa 14.01.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K002887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/54/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka František Vidlák, nar.: 26.12.1954, trvale bytom: mesto Martin, 036 01
Martin, korešpondenčná adresa: SNP - Hrdinov 16, 036 01 Martin - Stráne týmto oznamuje, že konkurz sa v
súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 14.01.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K002888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Oravou 1, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/194/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/194/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1
LV 1260
Štát: SR, Okres: Dolný Kubín, Obec: Dlhá nad Oravou k.ú.: Dlhá nad Oravou
Stavba
Súpisné číslo: Popis stavby
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v EUR
605
Hospodárska budova postavená na parc. č. 593/6 a 593/7
1/4
200,00
Právny dôvod Majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu [§167h ods. 1 ZKR]. Majetok je v dlžníkovom BSM, pričom pre
zápisu
zápis do konkurznej podstaty sa uplatňuje postup podľa [§167i ods. 1 ZKR].
Právny vzťah k pozemku parc. č. 593/6 pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1159, právny vzťah k pozemku parc. č. 593/7
Poznámka:
pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1088.

JUDr. Radovan Birka, správca

K002889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šugár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/123/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/123/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Vladimír Šugár, nar.: 12.02.1984, trvale bytom: 036 01
Martin, korešpondenčná adresa: Turčianske Kľačany 229, 036 08 Vrútky týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade
s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 14.01.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K002890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Markéta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/144/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/144/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Markéta Cicková, nar.: 09.02.1993, trvale bytom: mesto Žilina, 010 01
Žilina, korešpondenčná adresa: Bratislavská 50, 010 01 Žilina týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n
č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 14.01.2021
Mgr. Filip Ďurajda, správca
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K002891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina Žilina, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/45/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Martin Stojka, nar.: 26.02.1958, trvale bytom: mesto Žilina, 010 01
Žilina týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 14.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwarz Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klemensova 3291/29, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Jozef Schwarz, nar.: 06.05.1978, trvale bytom: Klemensova
3291/29, 010 01 Žilina týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 14.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pálušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1990
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/48/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/48/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Katarína Pálušová, nar. 26.08.1990, trvale
bytom I. československej brigády 3240/9, 038 61 Vrútky, týmto 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 (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky.

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Katarína Pálušová_kaucia
Výška kaucie: § 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 Žiline, dňa 14.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K002894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgoš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 410 / 8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/266/2018 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/266/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Marián Murgoš, nar. 13.05.1984, E. B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin,
SR (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom
v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

K002895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tremboš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/100/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/100/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Tremboš Peter, nar. 10.04.1974, trvale bytom Čadca, 022 01
Čadca, korešpondenčná adresa: Okružná 148/1B, 022 04 Čadca (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa
zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kostrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 370, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1973
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K5/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K5/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Radoslav Kostrej v súlade s §76 ods.3 ZKR vylučuje majetok škoda felícia v
súpisovej hodnote 800,- eur zverejnený v OV 115/2014.

K002897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMP, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3560/109 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 777 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

VEC: Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, správca dlžníka EMP, s.r.o.,
M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina, IČO: 36 777 706 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka číslo 18966/L, týmto oznamuje, že veriteľský výbor schválil predložený návrh
reštrukturalizačného plánu, pričom odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať za jeho prijatie hlasovali. Na
základe uvedeného správca podľa ustanovenia § 146 ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 09.02.2021 (t. j. utorok) v sále Kultúrneho domu v obci Mojš, na adrese: Mojš 147, 010 01 Mojš.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia sa uskutoční od 10.00 hod. Začiatok schôdze o 10.30 hod.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie;
Rozprava;
Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne;
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - fyzické osoby sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, veritelia - právnické osoby sa pri prezentácii musia preukázať výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene, zástupcovia
veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným splnomocnením s úradne overenými podpismi.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť so znením reštrukturalizačného plánu v sídle dlžníka, ako aj v kancelárii
správcu počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne.

Preventívno – bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 upozorňuje účastníkov schôdze, že sú
povinní sa riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Vlády SR v
súvislosti s ochorením COVID – 19.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K002898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dolinajcová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská Svinná 130, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1971
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/86/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Zdenka Dolinajcová, nar. 17.04.1971, bytom Lietavská Svinná 130,
013 11 Lietavská Svinná - Babkov, Slovenská republika, adresa na doručovanie: Kálov 654/25, 010 01 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Zdenka Dolinajcová, s miestom podnikania Kálov 654/25, 010 01 Žilina,
IČO: 50 761 692 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
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konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002899
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
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.
V súlade s ust. zákona vyhlasujem druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo
všeobecnej podstate pod položkou 1 – 21, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 247/2020 dňa 23. 12.
2020 pod položkou K0091542, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka nachádzajúce sa v k. ú. Bánová,
obec Žilina, SR:

Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová

LV č.
3148
3148
3148
3148
3368
3150
3036
2652
2651
2650
3410
3410
3399
3399
2488
2487
2444
1621
1189

parcela "E"
810/556
810/656
810/756
810/856
722/120
810/57
794/48
722/220
723/27
723/6
723/159
723/383
723/183
723/259
723/283
794/46
794/2
794/14
723/51

výmera m2
149,00
81,00
142,00
98,00
15
896,00
88,00
223,00
2116,00
1252,00
140,00
163,00
2968,00
181,00
319,00
4207,00
1019,00
2588,00
532,00

druh pozemku
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie
vodná plocha
zast.plocha a nádvorie
lesný pozemok
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý trávny porast
ostatná plocha

spoluvl.podiel
k. ú.
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200

podiel m2
0,04656
0,02531
0,04438
0,03063
0,00469
0,28000
0,02750
0,06969
0,66125
0,39125
0,04375
0,05094
0,92750
0,05656
0,09969
1,31469
0,31844
0,80875
0,16625

cena
25,00000
25,00000
25,00000
25,00000
15,00000
25,00000
90,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
20,00000
0,15000
20,00000

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

229

Súpis Eur
1,164
0,633
1,109
0,766
0,070
7,000
2,475
1,394
13,225
7,825
0,875
1,019
18,550
1,131
1,994
26,294
6,369
0,121
3,325
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1020
976

1638
1601
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491,00
1424,00

zast.plocha a nádvorie
vodná plocha

1/3200
1/3200

Deň vydania: 19.01.2021
0,15344
0,44500

25,00000
15,00000

3,836
6,675

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod súpisovou zložkou 1- 21 za najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu, pričom prednosť majú ponuky na kúpu pozemkov a podielu na nehnuteľnosti ako celok.
2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená záujemcom na účet správcu IBAN
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 7252020, poznámka: ponuka Škubáková Bánová
3. Záujemcovia predložia správcovi ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Ľudmila
Škubáková č.k. 7OdK/25/2020-ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo
dňa vyhlásenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom zverejnenie sa riadi ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu V prípade doručenia ponúk
viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné jeho podané ponuky sa nebude
prihliadať.
8. Ponuka musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny, ďalej záujemca predloží - fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt,
mail). Na ponuky, ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie
písomných ponúk o 8,00 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy spolu s určením lehoty, do
ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať. Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. bude započítaná na
kúpnu cenu v plnej výške. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude
považované za zmarenie verejného ponukového konania.
11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na
ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Záujemcovia o bližšie informácie môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@ferencikova.online
V Martine dňa 14. 01. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca
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K002900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K002901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca
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K002902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kontúr Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 1667 / 52, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kohút
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/972/2018 S1254
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/972/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Tomáš Kohút - správca, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 45 028 311, správca dlžníka: Pavol
Kontúr, Partizánska cesta 1667/52, 974 01 Banská Bystrica, nar. 30.06.1967 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kohút, správca Pavol Kontúr

K002903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čekovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 2853/12, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1981
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/237/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/237/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.01.2020, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 05.05.2020 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Michal Čekovský, nar. 27.04.1981, trvale
bytom Bukovská 2853/12, 974 09 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Ortútská cesta 46, 974 05
Malachov, obchodné meno – Michal Čekovský – MEČSTAV, s miestom podnikania Buková 2853/12, 974 09
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banská Bystrica, IČO: 45 461 449 zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K002904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radka Tadianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 43, 967 01 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/116/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.01.2020, vyhlásení dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Radka Tadianová, nar. 02.10.1989, trvale
bytom Jastrabá 43, 967 01 Jastrabá zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K002905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Sineriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selce 24, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/898/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/898/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 09.08.2018, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 06.11.2018 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Katarína Sineriová, nar. 02.04.1958, trvale
bytom Selce 24, 980 13 Hrnčiarska Ves, prechodne bytom Partizánka 194/15, 962 23 Očová zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K002906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 24, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/869/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/869/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Margita Nagyová, dátum narodenia 22.12.1960, trvale bytom
Radnovce 24, 980 42 Rimavská Seč, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca
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K002907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tinák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/583/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/583/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Peter Tinák, nar. 18. 12. 1958, trvale bytom Dr. Jánského 473/19, 965 01 Žiar nad
Hronom, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových
hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30 hod. a v stredu
od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K002908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Hollého 448/2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/422/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/422/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONKURZU
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov
JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, bol na základe Uznesenia
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/422/2020 zo dňa 16.10.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty
dlžníka Tomáš Molnár, nar. 15.09.1983, trvale bytom J. Hollého 448/2, 965 01 žiar nad Hronom, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Molnár, s miestom podnikania J. Hollého 448/2, 965 01 Žiar nad
Hronom. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu.
V Banskej Bystrici dňa 14.01.2021
JUDr. Marián Pataj, správca
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K002909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa -, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1962
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/20/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/20/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.01.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
20/2020 dňa 30.01.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok a oddlžil dlžníka Milan Zvara, nar. 25.10.1962, trvale
bytom mesto Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa (ďalej len ,,Dlžník”) a zároveň týmto uznesením do funkcie správcu Dlžníka
ustanovil spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169 (ďalej len „Správca“).
Dňa 02.04.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 65/2020 súpis všeobecnej podstaty, do ktorého boli
zahrnuté nehnuteľnosti - pozemky v spoluvlastníctve Dlžníka nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota, obci
Rimavská Sobota, katastrálnom území Bakta, zapísané pod por. č. 1 až 39 (ďalej len „Nehnuteľnosti“).
Nehnuteľnosti Správca speňažil v I. kole ponukového konania vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 109/2020 zo
dňa 09.06.2020 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu vo výške 800,00 €.
Dňa 15.05.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 92/2020 doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, do ktorého bola zahrnutá iná majetková hodnota – peňažné prostriedky vo výške
3.944,92 € (ďalej len „Peňažné prostriedky“), ktoré Správca speňažil ich zabezpečením.
Dňa 18.12.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 244/2020 oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Voči
uvedenému neboli podané žiadne námietky.
Do konkurzu na majetok Dlžníka si prihlásili svoje pohľadávky nasledovní veritelia:
·
·

Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o., Hlavná ulica 378, 981 01 Hnúšťa, IČO: 36 039 012 –
nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 7.108,93 €;
RECLAIM, a.s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 46 076 760 – nezabezpečená pohľadávka v
celkovej výške 6.485,12 €.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
·
·

príjem do všeobecnej podstaty získaný speňažením/zabezpečením Majetku Dlžníka predstavuje sumu
vo výške ........................................................................................................................................ 4.744,92 €
celková výška výťažku určeného k rozvrhu znížená v zmysle ust. § 167u ods. 2 v spojení s ust. §
167t ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o nasledovné náklady konkurzu:
o
o
o
o
o
o

odmena Správcu z výťažku vo výške 15 % za speňaženie Nehnuteľností v zmysle ust. § 22 ods.
1 písm. b) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) ...............................................120,00 €
odmena Správcu z výťažku vo výške 1 % za speňaženie Peňažných prostriedkov ich
zabezpečením v zmysle ust. § 20 ods. 2 Vyhlášky ...............................................................39,45 €
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie vo výške 30 € mesačne v zmysle ust. § 24b
písm. e) Vyhlášky .................................................................................................................330,00 €
DPH v zmysle ust. § 10 Vyhlášky..........................................................................................97,89 €
notárske poplatky .................................................................................................................... 5,26 €
poštovné náklady .................................................................................................................. 14,85 €
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náklady konkurzu celkom ....................................................................................................................... 607,45 €
·
·

výťažok učený k rozvrhu po odpočítaní nákladov konkurzu ............................................... 4.137,47 €
peňažné prostriedky určené na uspokojenie veriteľov:

Veriteľ
Mestský bytový podnik Hnúšťa, s.r.o.
RECLAIM, a.s.

Výška pohľadávky
7.108,93 €
6.485,12 €

Suma uspokojenia
2.163,67 €
1.973,80 €

V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Ľubomír Šveda, nar. 25.04.1960, mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen 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:
office@rsolutions.sk
Recovery Solutions, k.s., správca

K002911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ľubomír Šveda, nar.: 25.04.1960, trvale bytom mesto Banská Bystrica , 974 01 Banská Bystrica (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa
23.12.2020, sp. zn. 2OdK/575/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.01.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený Recovery Solutions, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž
223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1934 (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 Ľubomír Šveda, born on 25.04.1960, with permanent address at mesto Banská Bystrica , 974
01 Banská Bystrica (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Banská Bystrica of 23.12.2020, ref. No. 2OdK/575/2020 published in the Commercial report No. 5/2021 of
11.01.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Recovery Solutions, k.s. with its office at Stráž 223,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1934 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 13.01.2021
Zvolen, on 13.01.2021
Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka
Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt

K002912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šveda Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1960
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Ľubomír Šveda, nar. 25.04.1960, mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica (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.
SK44 0900 0000 0051 5512 1053, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Recovery Solutions, k.s., správca

K002913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kružliaková Šamajová Ľuboslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/996/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/996/2018
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:
962 61 Dobrá Niva

Ľuboslava Kružliaková Šamajová, nar. 15.02.1974, bytom Slobody 922/159,

Správca:
LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1731
Zn. správcovského spisu:

4OdK/996/2018 S1731

Zn. súdneho spisu:

4OdK/996/2018

Dátum vyhotovenia:

13.01.2021

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

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2018, sp. zn. 4OdK/996/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 205/2018 zo dňa 23.10.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľuboslava
Kružliaková Šamajová, nar. 15. 02. 1974, trvale bytom Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva; obchodné meno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ľuboslava Kružliaková Šamajová, s miestom podnikania Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 48 011 037
(ďalej len ,,Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca“).
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 24.10.2018 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.10.2018, sp. zn.
4OdK/996/2018 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

Prihlásená výška pohľadávky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Daňový úrad Banská Bystrica
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Sociálna poisťovňa ústredie
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Deň vydania: 19.01.2021

30,00 €
11.110,88 €
426,60 €
1.242,95 €
4.243,18 €
1.247.43 €
144,13 €
3,99 €

Všeobecná úverová banka, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 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
368,67€

Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty zverejnené v OV č.
73/2019 zo dňa 12.04.2019

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
KRUK
Česká
a Slovenská
41.238,99 €
republika s.r.o.
Orange Slovensko, a. s.
319,99 €

234/2019 zo dňa 04.12.2019
223/2020 zo dňa 19.11.2020

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 § 167 l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky
prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 60 376,81 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. 205/2019 zo dňa 23.10.2019.
Pozemok:
Druh
Trvalý
porast

trávnatý

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

1286

Slovenská
republika

Čadca Horelica

LV č.

Parcelné
č.

4171 3651/7

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisová
hodnota
4.984,- €

(ďalej ako „Nehnuteľnosť“)
a následne bol doplnený o ďalšiu súpisovú zložku majetku, tak ako bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
53/2020 zo dňa 17.03.2020.
číslo položky
1.

popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

spoluvlastnícky podiel
1/1

súpisová hodnota
1.000,- €

(ďalej len „Peňažné prostriedky“)
Správca pristúpil k speňaženiu Nehnuteľnosti v súlade s §167p ZKR, a to formou ponukového konania. Správca
v tejto súvislosti zverejnil v Obchodnom vestníku č. 217/2019 zo dňa 11.11.2019 oznámenie o vyhlásení 1. kola
verejného ponukového konania, predmetom ktorého bola Nehnuteľnosť. Prvé kolo verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bolo úspešné, keď do kancelárie Správcu boli doručené ponuky od záujemcov o kúpu Nehnuteľnosti. Správca
doručené ponuky vyhodnotil v zmysle § 167p a následne Správca uzatvoril s víťazom ponukového konania kúpnu
zmluvu predmetom ktorej bol odplatný prevod Nehnuteľnosti. Výťažok dosiahnutý speňažením Nehnuteľností
predstavuje sumu 360,- Eur.
Správca pre úplnosť dodáva, že v konkurze Dlžníka žiadna z oprávnených osôb v zmysle § 167r ZKR neuplatnila
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Správca po zistení Peňažných prostriedkov Dlžníka podliehajúcich konkurzu, zaviazal Dlžníka poukázať Peňažné
prostriedky v prospech 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:
súpisová
hodnota
1.000,- €

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Peňažné prostriedky
Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 v pomere k celku k pozemku reg „C“ KN, parc. č. 3651/7,
4.984,- €
trvalý trávnatý porast o výmere 1 286 m2, LV 4171, k. ú. Horelica

spôsob
speňaženia
Vymožením
Ponukové
konanie

výťažok
1.000,- €
360,- €

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
1.360,- Eur.
A. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod
1.

veriteľ

2.

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

3.

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

suma
v Eur
648,- €
76,86 €

Okresný súd Banská 2,50 €
Bystrica
727,36 €

čas vzniku pôvod priradenia
2019,2020 §167t ods. 1 písm. a)
ZKR
Pri rozvrhu §167t ods. 1 písm. a)
ZKR
Pri rozvrhu §167t ods. 1 písm. a)
ZKR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 727,36 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).“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 %,
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 § 20 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.“
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 76,86 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 (1.360,- eur = 1.360
eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 2,50 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

1.360,- €
727,36 €
632,64 €
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A. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
veriteľ

celková
suma

zistená podiel na celkovej
pohľadávok

sume

v konkurze

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Daňový úrad Banská Bystrica
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Orange Slovensko, a. s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Sociálna poisťovňa ústredie
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

368,67 €
30,- €
41 238,99 €
319,99 €
11 110,88 €
426,60 €
1 242,95 €
4 243,18 €
1 247,43 €
144,13 €
3,99 €

Všeobecná úverová banka, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SPOLU

60 376,81 €

zistených suma určená
rozvrhom

100,00 %

na

uspokojenie

0,61 %
0,05 %
68,30 %
0,53 %
18,40 %
0,71 %
2,06 %
7,03 %
2,06 %
0,24 %
0,01 %

konečným

3,86 €
0,32 €
432,11 €
3,35 €
116,42 €
4,47 €
13,03 €
44,46 €
13,07 €
1,51 €
0,04 €

632,64 €

LawService Recovery, k.s., správca

K002914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/583/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/583/2020
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:
Branislav Nemček, nar. 04.06.1976, bytom Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, obchodné meno – Branislav
Nemček, s miestom podnikania Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 46 03 86 80, 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

K002915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukovištia 2, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/579/2020 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/579/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ustanovený správca týmto v zmysle 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK79 1100 0000 0026 2209
8814, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom
konaní.
V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K002916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/583/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/583/2020
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 Branislav Nemček, nar. 04. 06. 1976, bytom Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, obchodné
meno – Branislav Nemček, s miestom podnikania Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 46 03 86 80,
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: 42; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Branislav Nemček

K002917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 200/51 200/51, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/583/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/583/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Branislav Nemček, nar.
04.06.1976, bytom Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, obchodné meno – Branislav Nemček, s miestom
podnikania Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 46 03 86 80 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 07.01.2021, sp. zn. 5OdK/583/2020 bol vyhlásený konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.01.2021.
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 Branislav Nemček, born on 04 Juny 1976, seated Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň,
business name Branislav Nemček, adress of business Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, business ID:
460 386 80 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/583/2020 dated on 07 January 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 14
January 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 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
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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
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 14.01. 2021
In Očová, 14 January 2021
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

250

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K002918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Hudec Michal, podnikajúci pod obchodným menom:
Michal Hudec, s miestom podnikania: 172 Panické
Dravce, 985 32 Panické Dravce, IČO: 44260016
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 172, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/344/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/344/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Michal Hudec, nar. 28.02.1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Panické
Dravce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Hudec, s miestom podnikania: 172 Panické Dravce, 985 32
Panické Dravce, IČO: 44260016, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.
4OdK/344/2020, bolo v OV č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod K001443 správcom zverejnené oznámenie o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty dlžníka.

Výsledok 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bol zverejnený v OV č.
200/2020 dňa 16.10.2020 pod K075140.

Správca konkurznej podstaty, po zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že nie je možné zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
nakoľko náklady konkurzného konania prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.

Nakoľko správca konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v
zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal
Hudec, nar. 28.02.1972, trvale bytom 172 Panické Dravce, 985 32 Panické Dravce, podnikajúci pod obchodným
menom: Michal Hudec, s miestom podnikania: 172 Panické Dravce, 985 32 Panické Dravce, IČO: 44260016 sa
končí, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca
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K002919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukovištia 2, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/579/2020 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/579/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné
nahliadať v kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, a to v
pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred
písomne na uvedenej adrese alebo emailom na holubekm@gmail.com.
V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2021
Ing. Marián Holúbek, správca

K002920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrváň Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Harmanec 23, 976 03 Dolný Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/412/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/412/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Ľubomír Škrváň, nar. 14. 11. 1990, 23 Dolný Harmanec, 976 03 Dolný Harmanec, podnikajúci pod
obchodným menom: Ľubomír Škrváň, s miestom podnikania: 23 Dolný Harmanec, 976 03 Dolný
Harmanec, IČO: 50330624 týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomír
Škrváň, nar. 14. 11. 1990, 23 Dolný Harmanec, 976 03 Dolný Harmanec, podnikajúci pod obchodným
menom: Ľubomír Škrváň, s miestom podnikania: 23 Dolný Harmanec, 976 03 Dolný Harmanec, IČO:
50330624, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K002921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Krnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/376/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/376/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 4OdK/376/2020 S1646
: 4OdK/376/2020

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/376/2020 zo dňa 12.08.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 163/2020 dňa 24.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Andrea Krnáčová,
nar. 14. 04. 1974, trvale bytom J. Gagarina 2432/109, 960 01 Zvolen (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil
správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 14.01.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Andrea Krnáčová, nar. 14. 04. 1974, trvale bytom J. Gagarina 2432/109, 960 01
Zvolen, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

K002922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Dulajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 247, 821 04 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/904/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/904/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Erika Dulajová, nar. 17.11.1969, trvale bytom Muráň 247, 049 01 Muráň, na
korešpondenčnej adrese Hotely Plus, Bulharská 72, 821 04 Bratislava, ktoré konanie je vedené na Okresnom
súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/904/2019, bolo v OV č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod K001419
správcom zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Výsledok 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bol zverejnený v OV č.
109/2020 dňa 09.06.2020 pod K045405.

Správca konkurznej podstaty, po zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že nie je možné zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
nakoľko náklady konkurzného konania prevyšujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.

Nakoľko správca konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov konkurzu v
zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a k dnešnému dňu nezistil žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka,
správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Erika
Dulajová, nar. 17.11.1969, trvale bytom Muráň 247, 049 01 Muráň, na korešpondenčnej adrese Hotely Plus,
Bulharská 72, 821 04 Bratislava, sa končí, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

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

K002923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Klimentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská
Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica,
IČO: 45243671, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., správca

K002924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Klimentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka Eva Klimentová,
nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská Bystrica , podnikajúca pod obchodným
menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica, IČO: 45243671,oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 4OdK/571/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustees of the
restructuralization : Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská
Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica,
IČO: 45243671 , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
4OdK/571/2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.12.2020
.Týmto dňom bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 30. December 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr.
Zuzana Šimová, PhD.,LL.M., so sídlom M. Rázusa 32, 98401 Lučenec, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak 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 debtor have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., M .Rázusa 32, 984
01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided 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.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims . The truste of 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 podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Lučenci, dňa 14.01.2021
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M. správca
JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., truste of the bankrupt

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

256

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

K002925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Klimentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 375/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2020S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka- Eva Klimentová, nar. 02.11.1963, bytom Trieda Hradca Králové 375/4, 97404 Banská
Bystrica , podnikajúca pod obchodným menom : Eva Klimentová, Hlboká 3955/5, 97411 Banská Bystrica,
IČO: 45243671 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod spis. zn.
5OdK/544/2020 týmto oznamuje číslo účtu na zloženie kaucie na popretie pohľadávok podľa § 32 ods. 7 písm. b)
zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom
tlačive a na bankový účet správcu číslo IBAN:SK2609 0000 0000 0342919367,vedený v SLSP a. s .pobočka
Lučenec , vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Lučenec, 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 konkurznej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Dňa 14.01.2021
JUDr. Zuzana Šimová, PhD. ,LL.M.

K002926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lauková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná ulica 66/8, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/450/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/450/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto oznamuje, že nakoľko sa inú majetkovú hodnotu úpadcu, ktorá bola zapísaná do súpisu
majetku a zverejnená v Obchodnom vestníku č. 207/2020 dňa 27.10.2020 nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR iná majetková hodnota prestala podliehať konkurzu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu
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K002927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Slašťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre 358, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1957
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1235/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1235/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.10.2018, ďalej vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia a vlastného
šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zlatica Slašťanová, nar. 17.03.1957, trvale
bytom Horné Hámre 358, 966 71 Horné Hámre, adresa na doručovanie Horné Hámre 115, 966 71 Horné
Hámre; pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Zlatica Slašťanová, s miestom podnikania Horné
Hámre 358, 966 71 Horné Hámre, IČO: 34 774 351.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K002928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lašák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská 650 / 55, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/305/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/305/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Patrik Lašák, nar. 03.02.1991, trvale bytom Podhorská 650/55, 987 01 Poltár, ktoré
konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/305/2019, týmto podľa ust. § 167j ZKR,
týmto správca zverejňuje

Aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty dlžníka- aktualizácia o výťažky zo speňaženia majetku :
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Správca dlžníka naposledy v OV č. 115/2019 dňa 17.06.2019 pod K051859, (ktorý bol správcom aktualizovaný
v OV č. 132/2019 dňa 11.07.2019 pod K059602) ako aj v OV č. 115/2019 dňa 17.06.2019 pod K051860 zverejnil
súpis majetku všeobecnej podstaty, týkajúci sa majetku, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167h
ods. 1 ZKR)

Majetok úpadcu zverejnený v OV č. 115/2019 dňa 17.06.2019 pod K051860 správca speňažoval postupom podľa
ust. § 167p ZKR, pričom

1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bolo zverejnené v OV č. 132/2019 dňa
11.07.2019 pod K059604, ktoré bolo vyhodnotené ako neúspešné a

2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka bolo zverejnené v OV č. 148/2019 dňa
02.08.2019 pod K067108, ktoré bolo vyhodnotené ako úspešné, pričom v rámci uvedeného kola bola do
kancelárie správcu doručená ponuka jediného záujemcu, ktorý ponúkol kúpnu cenu vo výške 150,00 €, s ktorým
správca dňa 05.09.2019 uzatvoril kúpnu zmluvu.

druh: výťažok zo speňaženia majetku dlžníka postupom podľa §167p ZKR

suma: 150,00 €

deň aktualizácie súpisu: 14.01.2021

dôvod zapísania do súpisu: speňaženie majetku dlžníka

Majetok úpadcu zverejnený OV č. 115/2019 dňa 17.06.2019 pod K051859, resp. aktualizovaný v OV č. 132/2019
dňa 11.07.2019 pod K059602 v rámci speňaženia majetku dlžníka, si oprávnená osoba podľa §167r ods. 4 ZKR
so súhlasom úpadcu uplatnila právo vykúpiť majetok úpadcu z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom, ktorý pre tento účel správcovi predložila dňa 24.02.2020. Z titulu predloženého znaleckého posudku č.
12/2020 zo dňa 17.02.2020 znalca Ing. Jána Kubaliaka, ul. 9. mája 57, 987 01 Poltár, ev. č. znalca 911865, bola
pre účely stanovenia VHNa.) bytu č. 61 na 2. posch., vchod č. 46 v obytnom dome s.č. 593 na ulici Sklárska v Poltári, postaveného na
pozemku parc. C KN č. 2098 (právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 593 je evidovaný na liste vlastníctva
číslo 3080), evidovaný na LV č. 1914 pre k.ú., obec a okres Poltár, s podielom na spoločných častiach
a zariadeniach domu: 60/5472-ín
b.) parcely č. 2098 o výmere 2370m2- zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 30/5472-ín, evidovaný
na LV č. 3080 pre k.ú., obec a okres Poltár pre právny úkon prevod nehnuteľnosti, stanovená (celková)
všeobecná hodnota bytu, ktorý bol predmetom uvedeného znaleckého posudku a ktorý bol zároveň uvedený
v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v celkovej výške 11.900,00 € (zaokrúhlene). Spoluvlastnícky podiel úpadcu
na predmetnom byte predstavuje podiel 1/2-ica a teda hodnota tohto spoluvlastníckeho podielu v zmysle
uvedeného posudku predstavovala sumu vo výške 5.950,00 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oprávnená osoba cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 5.950,00 €, ktorá predstavuje výšku
spoluvlastníckeho podielu úpadcu, zaslala správcovi na účet dňa 09.12.2020, pričom správca s oprávnenou
osobou ako nadobúdateľom uzatvoril kúpnu zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu k bytu úpadcu, ktorý
vklad vlastníckeho práva do KN bol povolený OÚ Poltár pod V1110/2020 dňa 12.01.2021.

V rámci speňaženia majetku dlžníka postupom podľa §167r ZKR bol dosiahnutý výťažok (kúpna cena) v celkovej
výške 5.950,00 €.

S poukazom na uvedené správca aktualizuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka nasledovne

druh: výťažok zo speňaženia majetku dlžníka postupom podľa §167r ZKR

suma: 5.950,00 €

deň aktualizácie súpisu: 14.01.2021

dôvod zapísania do súpisu: speňaženie majetku dlžníka

Po zosumarizovaní dosiahnutého výťažku zo speňaženia a pohľadávok proti podstate správca následne oznámi
zámer zostaviť rozvrh výťažku, príp. v súlade s ust. §167v odst.1 ZKR oznámi, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K002929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mičuda Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 3300 / 107, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1964
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/56/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/56/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia
Pôvodné znenie
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám doplnenie súpisu majetku úpadcu Ing. Štefan Mičuda, nar. 11.07.1964, trvale
bytom Partizánska 3300/107, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pd obchodným menom Ing. Štefan
Mičuda, s miestom podnikania Námestie Mieru 5, 962 11 Detva, IČO: 33 287 589, Slovenská republika:
A. Peňažná pohľadávka
P.č. Hlavná kategória

Názov

1

pohľadávka
SLSP

Peňažná
pohľadávka

Dlžník Popis

Mena Súpisová
hodnota

voči SLSP Pohľadávka, ktorá vznikne z rozdielu zabezpečenej sumy SLSP EUR 17.453,62
a výškou speňaženej sumy

Nové znenie:
Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám doplnenie súpisu majetku úpadcu Ing. Štefan Mičuda, nar. 11.07.1964, trvale
bytom Partizánska 3300/107, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pd obchodným menom Ing. Štefan
Mičuda, s miestom podnikania Námestie Mieru 5, 962 11 Detva, IČO: 33 287 589, Slovenská republika:
A. Peňažná pohľadávka
P.č. Hlavná kategória

Názov

1

pohľadávka
SLSP

Peňažná
pohľadávka

Dlžník Popis

Mena Súpisová
hodnota

voči SLSP Pohľadávka, ktorá vznikne z rozdielu zabezpečenej sumy SLSP EUR 0,00
a výškou speňaženej sumy

Správca opravil súpisovú hodnotu uvedenej položky z dôvodu nemožnosti speňaženia tejto súpisovej položky na
nulovú hodnotu. Na základe uvedeného správca zároveň vyraďuje súpisovú položku pod por. č. 1 zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu.

Bratislava, 13.01.2021
KRIVANKON, k.s.
Správca S1704

K002930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1087/2019 S1540
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.01.2021

Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1087/2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Identifikácia súpisovej zložky
Peňažné prostriedky z bežného účtu dlžníka podliehajúce konkurzu

Deň zapísania
14.1.2021

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR

Súpisová hodnota
165,- EUR

V Banskej Bystrici, dňa 14.01.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K002931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lašák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská 650 / 55, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/305/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/305/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Patrik Lašák, nar. 03.02.1991, trvale bytom Podhorská 650/55, 987 01 Poltár, ktoré
konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/305/2019, týmto správca podľa § 167u
ZKR oznamuje zostavenie pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K002932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Gondová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1505/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/157/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/157/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto oznamuje, že nakoľko sa inú majetkovú hodnotu úpadcu, ktorá bola zapísaná do súpisu
majetku a zverejnená v Obchodnom vestníku č. 207/2020 dňa 27.10.2020 nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR iná majetková hodnota prestala podliehať konkurzu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

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

K002933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Kolár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/484/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/484/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Mário Kolár, nar. 04.05.1978, trvale bytom Pribinova 1426/178, 960
01 Zvolen - Môťová, týmto o z n a m u j e, že zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného šetrenia majetku podľa ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mário Kolár, nar. 04.05.1978, trvale bytom
Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen - Môťová, sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Mário Kolár,
nar. 04.05.1978, trvale bytom Pribinova 1426/178, 960 01 Zvolen - Môťová.
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K002934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1987
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30.06.2020, sp. zn. 2OdK/336/2020, bol na majetok
dlžníka: Ivan Kučera, nar. 22. 04. 1987, trvale bytom: Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, na
korešpondenčnej adrese: Helsinská 6, 040 01 Košice, obchodné meno: Ivan Kučera, s miestom podnikania:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 393 235 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša
spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2020, deň vydania:
07.07.2020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo zn.: VOLKSWAGEN PASSAT,
EVČ: BB 457 FL, VIN: WVWZZZ3BZ1E173244, rok výroby: 2001, počet najazdených km: 390.000 km;
Palivo: benzín, Súpisová hodnota: 1.200.- €, podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a
dôvod zapísania majetku: 12.01.2021, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

2. Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej
spoločnosti MARINA TRADE s.r.o., so sídlom: Tatranská 6329/55, Banská Bystrica 974 11, IČO: 51
673 487, registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.34205/S, čo zodpovedá pomeru
vkladu vo výške 5.000.- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000.- €; menovitá
hodnota: 5.000.- €; súpisová hodnota: 5.000.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie;
deň zapísania majetku do súpisu: 12.01.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného
podielu (jediný spoločník).

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

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

K002935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Igor Lúčanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1087/2019 S1540
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1087/2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica Igor Lúčanský, nar.
18.02.1988, trvale bytom Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen, v zmysle § 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“), týmto oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty dlžníka. Súčasne uvádzam, že
neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Banskej Bystrici dňa 14.01.2021
JUDr. Marian Pataj, správca

K002936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Bratinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 759 / 2, 984 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/175/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Bratinka, nar. 25.09.1956, bytom Vajanského 759/2, 986 01 Fiľakovo,
podľa § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
týmto oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K002937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tinák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/583/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/583/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Peter Tinák, nar. 18. 12. 1958, trvale bytom Dr. Jánského 473/19, 965 01 Žiar nad
Hronom, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
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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, č.
účtu ČSOB, a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K002938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tinák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánskeho 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/583/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/583/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(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”
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(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, JUDr. Ďurčeková,
správca k.s., ako správca dlžníka: dlžníka : Peter Tinák, nar. 18. 12. 1958, trvale bytom Dr. Jánského 473/19,
965 01 Žiar nad Hronom, (ďalej len „dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
Slovenská republika, sp. zn. 2 OdK/583/2020 zo dňa 04.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EU/ No. 2015/848 dated 20th May 2015,
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., as the bankruptcy trustee: Peter Tinák, born 18th December 1958, domicile
Dr. Jánského 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovak republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty
is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, Slovak Republic, No. 2
OdK/583/2020, dated 04th January 2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.01.2021. Účinky
konkurzu vrátane plynutia lehôt nastali dňom 14.01.2021.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 13th January 2021. The effects of
bankruptcy, bankruptcy time-limits included commenced on 14th January 2021.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 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 ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
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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. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s., Námestie Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee
in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted in the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
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).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Ďurčeková, správca k. s., správca dlžníka
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., bankruptcy trustee

K002939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Verejné ponukové konanie – zrušenie verejného ponukového konania v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby Covid-19
LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová (ďalej ako „úpadca“), týmto v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia
COVID-19 ruší 1. kolo VPK na predaj majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 8/2021
dňa 14.01.2021, K002093.
LEGES Recovery k.s., správca

K002940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lušpaiová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 172, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/501/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/501/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Silvia Lušpaiová, nar. 27.11.1973, trvale bytom Šávoľ
172, 985 41 Šávoľ,
zverejňuje v zmysle § 167l ods. 3) ZKR zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
1 – Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru č. 000767811040211 pôvodným veriteľom VÚB, a.s., ktorá bola
postúpená dňa 04.01.2017 na súčasného veriteľa – istina 6 479,09 €, celková suma 6 479,09 €.
1 – Dlžník podpisom Uznania dlhu zo dňa 13.09.2016, uznal, že má voči veriteľovi splatný peňažný dlh, ktorý
vznikol u právneho predchodcu veriteľa VÚB, a.s. – istina 2 939,49 €, celková suma 2 939,49 €.

Veriteľ: Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154.

Rimavská Sobota, 14.01.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K002941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koči Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 508 / 12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/358/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/358/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

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

270

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

Rozvrh konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

A/ Všeobecná časť
I. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/358/2020 zo dňa 24.07.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Jozef Koči, nar. 09.08.1949, trvale bytom Radvanská 508/12,
974 05 Banská Bystrica, obchodné meno: Jozef Koči - EXPRES – K + K, miesto podnikania :
Dolná Mičiná 95, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 061 800 (ďalej len „dlžník“)
a týmto uznesením som bola ustanovená do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 148/2019 zo dňa 03.08.2020.

II. Do konkurzného konania, vedeného na majetok dlžníka, si prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta2, 851 04 Bratislava IČO: 35936874
celková suma nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1 :
2. Blackside a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
celková suma nezabezpečenej pohľadávky por. č. 2 :

224,99 EUR

IČO: 48 181 515
211 348,82 EUR.

Správca v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020 zverejnil číslo bankového účtu,
na ktorý mohli veritelia prihlásených pohľadávok zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
iného veriteľa.
Prihlásené pohľadávky v zákonom stanovenej lehote nepoprel žiaden z prihlásených veriteľov, tieto
boli zistené.

III. Špecifikácia majetku všeobecnej podstaty
·
·

preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 EUR,
odkupná hodnota z kapitálového poistenia Senior, vyplatená spoločnosťou Allianz – Slovenská

poisťovňa, a.s. po vypovedaní poistnej zmluvy č. 0370602732 dňa 04.11.2020
v sume 762,89 EUR (oznam uverejnený v OV č. 218/2020 dňa 11.11.2020)

Výťažok celkom

:

1.252,89 EUR.

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

paušálna odmena správcu 500,00 EUR
súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. = 0,2 % zo sumy 762,89 EUR = 1,50 EUR
pohľadávky proti podstate (poštovné 1,45 EUR, náklady ma vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. a/
vyhl. MS SR č. 665/2005 v platnom znení za obdobie 09/2020 až 12/2020
t. j. 4 x 30,00 = 120,00 EUR
Spolu : 621,50 EUR

·

odmena správcu za speňaženie inej majetkovej hodnoty v sume 762,89 EUR podľa ust. § 20 ods. 4 vyhl.
MS SR č. 665/2005 Z. z. (762,89 x 15 % = 114,43 EUR x 20 % DPH 22, 89 EUR)
spolu 137,32 EUR.
Náklady celkom :

621,50 EUR + 137,32 EUR = 758,82 EUR.

B/ Rozvrhová časť
Suma určená na rozvrh: 494,07 EUR (výťažok 1 252,89 EUR – 758,82 EUR).
Celková suma pohľadávok určených na uspokojenie :
211 573,81 EUR
Koeficient uspokojenia : 0,00233521341
Nezabezpečený
veriteľ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta2,
851 04 Bratislava IČO: 35936874

Suma
prihlásených Suma
zistených Koeficient
pohľadávok EUR
pohľadávok EUR
uspokojenia EUR
224,99 EUR
224,99 EUR
0,00233521341

Uspokojenie
veriteľa
podľa rozvrhu EUR
0,53 EUR

Blackside a.s., Plynárenská 7/A,
821
09
Bratislava
48 181 515

211 348,82 EUR

493,54 EUR

211 348,82 EUR

0,00233521341

IČO:

Správca týmto vyzýva veriteľov na oznámenie čísla bankového účtu a variabilného symbolu na úhradu súm
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty písomne
na adresu sídla správcu : JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen alebo prostredníctvom e-mailu
: akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K002942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 507/12, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/990/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/990/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 16.09.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

272

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Katarína Tóthová, nar. 17.11.1955, trvale
bytom Sklárska 507/12, 987 01 Poltár zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K002943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Dlžník :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota
obchodné meno : Peter Kompánek, miesto podnikania: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota IČO: 47 696 516
sp. zn. spr. 4OdK/467/2020 S1337

1. Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok podliehajúci konkurzu
Osobné motorové vozidlo zn. FORD MONDEO TURNIER 2.00 TDCi
VIN: WF0WXXGBBW5U46802
ev. č. BR119BV
rok výroby : 2004
výkon motora: 85kW
obsah motora : 1998 cm3
prevodovka : MT/6
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : vozidlo havarované (poškodená predná časť vozidla)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Súpisová hodnota 300,- EUR
Právny dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

Dátum zapísania : 13.01.2021

K002944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno : Peter
Kompánek, miesto podnikania: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota IČO: 47 696 516, v konkurznej veci,
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/467/2020, ponúka na predaj v 1. kole verejného
ponukového konania nasledovný majetok :
osobné motorové vozidlo zn. FORD MONDEO TURNIER 2.00 TDCi
VIN: WF0WXXGBBW5U46802
ev. č. BR119BV
rok výroby : 2004
výkon motora: 85kW
obsah motora : 1998 cm3
prevodovka : MT/6
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : vozidlo havarované (poškodená predná časť)
Súpisová hodnota 300,- EUR
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
4OdK/467/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 700,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55042020.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K002945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 29, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/432/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/432/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 19. 10. 2020, pod č. k.
5OdK/432/2020 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Viera Pompová, nar.
19.06.1977, trvale bytom Banícka 29, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 05.08.2020, súčinnosti tretích osôb a šetrenia
správcu ohľadom majetku v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku v súlade s ust. § 166i ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Viera Pompová, nar. 19.06.1977, trvale bytom
Banícka 29, 990 01 Veľký Krtíš, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Viera Pompová, nar. 19.06.1977, trvale
bytom Banícka 29, 990 01 Veľký Krtíš, občan SR pod sp. zn.: 5OdK/432/2020, zrušuje.
V Lučenci, dňa 15.01.2021
RESKON, k.s., Správca

K002946
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
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty
V konkurznej veci dlžníka : Ing. Ján Hudák, nar. 26.08.1952, Majdan 90, 082 57 Olejníkov, podľa § 167j a §
167k ods.1/ zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov ďalej len „ZKR“ zverejňuje
súpis oddelenej podstaty:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
Zabezpečený veriteľ : Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, IČO : 424995000017, Hviezdoslavova 7, 080
01 Prešov
Záložné právo správcu dane zriadené rozhodnutím č.102241206/2019 zo dňa 25.09.2019 na zabezpečenie
daňových nedoplatkov daňového dlžníka.
Poradie zabezpečovacieho práva : záložné právo v prvom poradí
Opis zabezpečených pohľadávok :
1.Pohľadávka na dani Daň z príjmov fyzickej osoby vyplývajúce z dodatočného daňového priznania
za zdaňovacie obdobie 2017, splatného dňa 01.07.2019
2.Pohľadávka na dani Daň z príjmov fyzickej osoby vyplývajúcu z pokuty za zdaňovacie obdobie
2017, splatného dňa 25.11.2019;
spolu v celkovej výške 2043,15 €
Výška zabezpečenej pohľadávky : 1 990,35 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Položky majetku zo súpisu tvoriace predmet zabezpečovacieho práva

Súpisová zložka majetku č.1:
-nehnuteľnosť vedená na LV č. 742, v k.ú. Hnilčík, Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor , parc.č.273/5,trvalý trávny porast o výmere 893 m2 , spoluvlastnícky podiel 1/9
Zapísané dňa : 11.01.2021
Súpisová hodnota : 3000 €
Právny dôvod zapísania majetku : § 167k ods. 1 a § 167h ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.

Vo Vranove n.T., 14.01.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K002947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víťazoslav Dáňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 2685/143, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/245/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/245/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Nakoľko v oznámení o zrušení konkurzu, zverejnenom v OV č. 7/2021 dňa 13.1.2021, bola uvedené nesprávna
značka súdneho a správcovského spisu, správca opakovane oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že v
konkurze úpadcu Víťazoslav Dáňa, Štúrova 2685/143, Snina, nebol zistený žiadny majetok, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, preto konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K002948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zelina Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Šariš ---, 080 03 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/121/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/121/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ľubomír Zelina, nar. 05.04.1968, trvale bytom 082 21 Veľký
Šariš, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K002949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 21, 067 41 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1976
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/73/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ladislav Lelič, nar. 01.06.1976, trvale bytom 067 41 Porúbka
21, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K002950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demjanovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 333/25 25, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/258/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/258/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Stela Wildeová, správca so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, zapísaná v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR č. S 849, ako správca dlžníka: Pavol Demjanovič, nar.
17.11.1985, trvale bytom Jarková 333/25, 082 21 Veľký Šariš, sp. zn.: 5OdK/258/2020 S849 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, o z n a m u j e m , že predmetný Konkurz sa končí, a to z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty zo strany správcu.
Poučenie: v súlade s ust.§ 167v ods. 4 „ZKR“ cit.: „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov
dlžníka.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Stela Wildeová, správca

K002951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 585/48 48, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/333/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/333/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Mária Čonková, nar. 21.01.1988, trvale bytom Mlynská 585/48, 059 16
Hranovnica, na majetok ktorej bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.08.2020, pod sp. zn.:
5OdK/333/2020 vyhlásený konkurz, týmto oznamujem že nižšie uvedený hnuteľný majetok všeobecnej podstaty
nebol speňažený ani v rámci III. kola verejného ponukového konania.
Ide o nasledujúci majetok:
1. Súpisová zložka majetku:
osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA ABAF1AB/-/- , farba modrá metalíza, kategória M1, rok výroby 1997,
VIN: TMBZZZ1U9W2039587, EČ PP882BP
Súpisová hodnota majetku: 450 €
JUDr. Stela Wildeová
správca

K002952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka: Marek Kaleja Januv, Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice, so sídlom
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 0910 939 297, e-mail:
jarmila.lisivkova@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 3OdK/290/2020,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Prvé

Predmet: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo škoda fabia 6y scasyx01fm5, farba modrá, druh: AB
hatchback 5dv., ŠPZ: SB806CA, VIN: TMBPF16Y723499915, rok výroby 2002, opotrebenie: nepojazdné –
vhodné na súčiastky, umiestnenie: Jarovnice 427. Súpisová hodnota 300,- EUR, súpisová zložka č. 1 súpisu
konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod značkou
K002124.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. 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.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo–3OdK/290/2020–NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako
tri mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK69 0900 0000 0051 3435 7462

Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K002953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/445/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/445/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Marcela Hangurbadžová, nar.: 03.07.1974, trvale bytom Generála
Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, podnikajúca pod obchodným menom Marcela Hangurbadžová, s
miestom podnikania Gen. Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, IČO: 52 575 471 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/445/2020 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a
ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú
tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Centrálna 154/4,
Svidník 08 901 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: spravca.domcekova@gmail.com.

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

K002954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/445/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/445/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Marcela Hangurbadžová, nar.: 03.07.1974, trvale bytom Generála
Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, podnikajúca pod obchodným menom Marcela Hangurbadžová, s
miestom podnikania Gen. Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, IČO: 52 575 471 v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/445/2020, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na
ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky číslo účtu je: SK27 0900 0000
0051 6453 1329 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K002955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/445/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/445/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Marcela Hangurbadžová, nar.: 03.07.1974, trvale bytom Generála Štefánika 542/19, 065 03
Podolínec oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/445/2020
zo dňa 04.01.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Mária Domčeková.
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 Marcela Hangurbadžová, born 03.07.1974,
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec, our duty is to inform you, that with the resolution of the
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District Court Prešov, No. 5OdK/445/2020 on the 04.01.2021 and promulgated in the Commercial bulletin
No. 6/2021 from 12.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed JUDr. Mária Domčeková
as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
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residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

JUDr. Mária Domčeková, správca / trustee

K002956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surovčík Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142 / 47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 02.12.2015 bol na majetok dlžníka: Tomáš
Surovčík, nar. 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a
do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51
Poprad - Matejovce, zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvo spravodlivosti SR pod číslom S1536
(ďalej aj „pôvodný správca 1“).
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 05.01.2016 bol pôvodný správca 1 odvolaný z
funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn. 1K/79/2015 zo dňa 20.01.2016 bol do funkcie
správcu Úpadcu ustanovený JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

285

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

zozname správcov vedeným Ministerstvo spravodlivosti SR pod číslom S1498 (ďalej len „pôvodný správca 2“).
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/79/2015 zo dňa 25.04.2016 bol pôvodný správca 2 odvolaný z
funkcie správcu a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom
S1359 (ďalej aj „správca“).
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu
po speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods. 2 ZKR „Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v
akom rozsahu.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “
Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a
opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez
zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „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

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 18.04.2016 o 14.00 hod. v sídle správcu na Hlavnej 29, Prešov. Za
zástupcu veriteľov bol zvolaný JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec.
Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil existenciu majetku, ktorý zaradil podľa pravidiel do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa a všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Pozemky:
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1. Nehnuteľnosť – pozemok „C“ KN parc. č. 2386/2, zastavané plochy a nádvoria o výmera 268 m2, kat. úz.
Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v
spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,
2. Nehnuteľnosť - pozemok „C“ KN parc. č. 2386/3, zastavané plochy a nádvoria o výmera 2074 m2, kat. úz.
Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v
spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 30 000 EUR,
3. Nehnuteľnosť - pozemok „C“ KN parc. č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmera 268 m2, kat. úz.
Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v
spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,
4. Nehnuteľnosť – pozemok „C“ KN parc. č. 2386/5, zastavané plochy a nádvoria o výmera 269 m2, kat. úz.
Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, SR, vedený na LV č. 5111 v
spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 5 000 EUR,
Stavby:
1. Nehnuteľnosť - stavba - byt, bytový dom, byt č. 3, vchod: Slávičie údolie 22, nachádzajúci sa na 1.
poschodí domu so súp. č. 1574, 1575, 1576, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/5, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 269 m2, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268
m2, pozemok „C“ KN parc.č. 2386/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, kat. úz. Staré
mesto, obec BA–m.č. Staré mesto, okres Bratislava 1, SR, vedený na LV č. 5111, spoluvlastnícky podiel
na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 35/1000, v
spoluvlastníckom podiele ½, súpisová hodnota 180 000 EUR,
2. Nehnuteľnosť - stavba - nebytový priestor č. 2, garáž GAR.B.-004, prízemie v byt. dome súp. č. 1574,
1575, 1576, pozemok „C“ KN parc. č. 2386/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 269 m2, pozemok
„C“ KN parc. č. 2386/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, pozemok „C“ KN parc. č. 2386/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 268 m2, kat. úz. Staré mesto, obec BA–m.č. Staré mesto, okres
Bratislava 1, SR, vedený na LV č. 5111, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6/1000, v spoluvlastníckom podiele ½, súpisová
hodnota 45 000 EUR,
(ďalej len „Nehnuteľnosti“)
Celková súpisová hodnota oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA s.r.o. predstavovala
sumu vo výške 270 000,- EUR.
Dňa 09.03.2017 správca doručil právnemu zástupcovi zabezpečeného veriteľa ako aj zástupcovi veriteľov žiadosť
o uloženie záväzného pokynu. Správca žiadal zástupcu veriteľov o pokyn z dôvodu, že dôvodne predpokladal, že
výťažok z predaja oddelenej podstaty presiahne hodnotu prihlásenej zabezpečenej pohľadávky.
Dňa 15.03.2017 bol správcovi doručený pokyn na speňažovanie Nehnuteľností od právneho zástupcu
zabezpečeného veriteľa a dňa 30.03.2018 záväzný pokyn od zástupcu veriteľov.
Dňa 02.10.2017 sa uskutočnila dobrovoľná dražba Nehnuteľností, počas ktorej nedošlo k ich vydraženiu, nakoľko
ani jeden z účastníkov dražby neurobil ani najnižšie podanie. Druhé kolo dobrovoľnej dražby sa uskutočnilo dňa
13.12.2017. Druhé kolo dražby Nehnuteľností bolo úspešné, pričom tieto Nehnuteľnosti boli vydražené za sumu
228 000,- EUR. Po odpočítaní nákladov dražobníka bolo v prospech konkurzného účtu úpadcu vyplatená suma
110 517,91 EUR, predstavujúca polovicu zo speňaženia po odpočítaní nákladov dražobníka z dôvodu, pričom
druhá polovica výťažku bola vyplatená v prospech konkurzného konania úpadcu Marty Surovčíkovej, sp. zn.
4K/22/2016 ako podielovej spoluvlastníčke Nehnuteľností (1/2). Z uvedeného výťažku boli odpočítané pohľadávky
proti oddelenej podstate a uspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa. Následne správca na základe
schváleného rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA s.r.o. preradil zvyšok výťažku vo
výške 85 646,15 EUR do všeobecnej podstaty. Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške
1.400,07 EUR bola v prospech nezabezpečených veriteľov čiastkovým rozvrhom rozdelená suma vo výške 84
246,08 EUR. Čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty bol schválený zástupcom veriteľov podaním zo dňa
11.10.2019.
Všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov tvoril nasledovný majetok:
Pozemky:
5. Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4014, orná pôda o výmera 1231 m2, kat. úz. Bošáca, obec
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Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 82,70 EUR,
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4015, orná pôda o výmera 1578 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 106,01 EUR,
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 4978, orná pôda o výmera 1408 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 94,59 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5368, orná pôda o výmera 643 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 43,20 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5408, orná pôda o výmera 1463 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 98,28 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5409, záhrady o výmera 92 m2, kat. úz. Bošáca, obec Bošáca,
okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová hodnota
20,- EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5412, orná pôda o výmera 476 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 31,98 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5412, orná pôda o výmera 391 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 26,27 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 5519, orná pôda o výmera 1189 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2008 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 79,88 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 3480/12, trvalé trávne porasty o výmera 1231 m2, kat. úz.
Bošáca, obec Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2160 v spoluvlastníckom podiele
1/5, súpisová hodnota 2,85 EUR
Nehnuteľnosť - pozemok „E“ KN parc. č. 3488, orná pôda o výmera 5643 m2, kat. úz. Bošáca, obec
Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom, vedený na LV č. 2160 v spoluvlastníckom podiele 1/5, súpisová
hodnota 379,10 EUR

Stavby:
16. Nehnuteľnosť – Záhradná chatka so súp.č. 10498, postavená na pozemku „C“ KN parc. č. 23016/87 (
evidovaný na LV č. 4818), zapísaná na LV č. 1544, k.ú. Nivy, obec Bratislava BA-m.č., okres Bratislava
II, v výške spoluvlastníckeho podielu ½ , súpisová hodnota 35 000 EUR,
Iná majetková hodnota:
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu zo spoločnosti Cyber Brain s.r.o., súpisová hodnota 0,- EUR,
Nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu zo spoločnosti TER s.r.o., súpisová hodnota 0,- EUR
Obchodný podiel v spoločnosti EMAX, spol. s r.o., súpisová hodnota 1,- EUR,
Obchodný podiel v spoločnosti SUP, s.r.o. v likvidácii, súpisová hodnota 1,- EUR,
Finančná hotovosť úpadcu 1 659,70 EUR,
Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR,

Peňažné pohľadávky
19. Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu škody voči súdnemu exekútorovi - Exekútorský úrad v Skalici,
Blahova 13, Skalica, vo výške 41.000,00 EUR, so súpisovou hodnotou 1.000,00 EUR.
(ďalej len „Majetok“)
Celková súpisová hodnota všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške
39.290,44 EUR.
Dňa 31.05.2015 bol v prospech konkurzného účtu predchádzajúceho správcu 2 poukázaná suma vo výške
1 659,70 EUR. Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR bol
použitý na úhradu odmeny predchádzajúceho správcu do prvej schôdze veriteľov.
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky Rozhodnutím o vyvlastnení č. OU-BA-OVBP22016/3583/GRJ vyvlastnil záhradnú chatku so súp.č. 10948 postavenú na pozemku KN-C parc.č. 23016/87,
evidovanú na LV č. 1544 v spoluvlastníckom podiele 1/2 , a to za sumu stanovenú znaleckým posudkom vo výške
2 119,24 EUR. Finančné prostriedky za spoluvlastnícky podiel Úpadcu boli poukázané v prospech konkurzného
účtu správcu dňa 27.02.2018.
Správca po súhlase zástupcu veriteľov vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa 12.08.2019, a to
majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty Zverejnený v OV SR č. 42/2016 zo dňa 02.03.2016 v spojitosti
so zverejnením v OV SR č. 105/2018 zo dňa 1.6.2018. (ďalej len „obchodné podiely“) a majetok zapísaný do
všeobecnej podstaty a zverejnený OV SR č. 42/2016 zo dňa 02.03.2016 v spojitosti so zverejnením v OV SR č.
105/2018 zo dňa 1.6.2018. (ďalej len „pozemky“). Správca po odhade hodnoty obchodných podielov a pozemkov
s odbornou starostlivosťou dospel k záveru, že náklady na speňaženie týchto majetkových hodnôt by prevýšili
potencionálny výťažok, a preto správca s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu v súlade s § 81 ods. 1
ZKR vylúčil uvedený majetok zo súpisu majetku. Správca následne podľa § 81 ods. 3 ZKR previedol vlastnícke
právo k pozemkom na veriteľa H.P. Imobilia, s.r.o., ktorý prejavil záujem o uvedené pozemky.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV

A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušnej súpisovej zložky majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivú súpisovú zložku tvoriacu všeobecnú podstatu, spôsob jej
speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia a označenie nadobúdateľa speňaženého majetku:

Tab. č. 1: Všeobecná podstata nezabezpečených veriteľov - príjmy zo speňažovania:

Opis súpisovej zložky

Výťažok
zo
speňaženia
na
Spôsob speňaženia
danú
súpisovú
zložku

Nehnuteľnosť – Záhradná chatka so súp.č. 10498, postavená
na pozemku „C“ KN parc. č. 23016/87 ( evidovaný na LV č.
4818), zapísaná na LV č. 1544, k.ú. Nivy, obec Bratislava BAm.č., okres Bratislava II, v výške spoluvlastníckeho podielu ½ 2 119,24 €
Finančná hotovosť úpadcu
1 659,70 €
Nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov predbežného
663,88 €
správcu
Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu škody voči
500,00 €
súdnemu exekútorovi
Zvyšná časť z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty
81 867,21 €
SPOLU

Dôvod
výberu
tohto
spôsobu
speňaženia

Rozhodnutím o vyvlastnení č. OU-BAOVBP2-2016/3583/GRJ

86 810,03 €

Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
B. POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
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evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
Podľa § 95 ZKR:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť
nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov.
Správca postupom podľa § 87 ods. 5 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu nezabezpečených veriteľov, pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia uvedenej
všeobecnej podstaty. Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek
majetku podliehajúceho konkurzu s priradenými pohľadávkami proti oddelenej/všeobecnej podstate (§ 96
ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2.591,19 EUR.
Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nezabezpečených veriteľov
a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov bol zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 127/2020 zo dňa 03.07.2020. V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku SR, poradie pohľadávok proti podstate nenamietal
žiadny z veriteľov.
1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 22 ods. 1 písm. a.) až c.) Vyhlášky č. 655/2005 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“) „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 %,
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 § 20 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 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“) „Za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej
mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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daň.
Výpočet odmena správcu z výťažku všeobecnej
Celková odmena Celková odmena
Výťažok
Spôsob
podstaty
bez DPH
s DPH
Úpadcom tvrdená pohľadávka na náhradu
Výpočet podľa vzorca na odmeny pre súbor
škody voči súdnemu exekútorovi
500,00 € 30,00 €
36,00 €
majetku (§ 17 ods. 1 Vyhlášky)
SPOLU
500,00 € 30,00 €
36,00 €

K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) 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. Poplatok sa vypočíta 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 3f) 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 rozvrhu bez potreby jej zaokrúhlenia (3 778,93 EUR) násobenú
koeficientom 0,2% = 7,- EUR.
C. SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

86 810,03 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

2 563,95 EUR

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

913 861,59 EUR
84 246,08 EUR

Výťažok zo speňažovania všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo
2 378,87 EUR. Po uspokojení zabezpečeného veriteľa H.P.IMOBILIA, s.r.o. v celom rozsahu zvýšil v oddelenej
podstate majetok, z ktorého budú uspokojované aj nezabezpečené pohľadávky. Z oddelenej podstaty budú
uspokojované nezabezpečené pohľadávky uspokojované zo sumy 81 867,21 EUR. Celková suma výťažku určená
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate) predstavuje
84 246,08 EUR.

NÁVRH ROZVRHU
S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty:
Zástupca veriteľov JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec v právnej veci
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úpadcu Tomáš Surovčík, nar.: 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, vedenej pred Okresným
súdom Prešov pod sp. zn. 1K/79/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov zo dňa 14.09.2020,

r o z h o d o l:

Zástupca veriteľov JUDr. Ján Riapoš, PhD., nar.: 28.09.1968, bytom Tehelná 17, 920 01 Hlohovec s c h v a ľ u j
e návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov zo dňa
14.09.2020 podľa návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo speňaženia všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

86 810,03 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

2 563,95 EUR

Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

913 861,59 EUR
84 246,08 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov istených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

Veriteľ

Suma
pohľadávok
veriteľov

Podiel na celkovej Suma určená na
Suma zistenej sume
v
konkurze uspokojenie
pohľadávky
zistených pohľadávok veriteľov dlžníka

1 130,73 €

1 130,73 €

0,14%

114,66 €

70 252,06 €

-

8,46%

7 124,04 €

65 788,33 €

65 788,33 €

7,92%

6 671,38 €

160 049,85 €

-

19,27%

16 230,14 €

342,74 €

342,74 €

0,04%

34,76 €

432 133,72 €

-

52,02%

43 821,29 €

291,70 €

291,70 €

0,04%

29,58 €

93 795,18 €

-

11,29%

9 511,47 €

166,38 €

166,38 €

0,02%

16,87 €

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.
Eugen Elias
H.P.IMOBILIA, s.r.o.
H.P.IMOBILIA, s.r.o.

HLAVNÉ
MESTO
BRATISLAVA

SLOVENSKEJ

REPUBLIKY

Juraj Polák
Obec Rovinka
PhDr. Ján Riapoš, PhD.
Slovenská konsolidačná, a.s.

Slovenská konsolidačná, a.s. ako poverená osoba v zmysle
zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (za správcu, ktorý je
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
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100,00 €

100,00 €

0,01%

10,14 €

2 227,00 €

2 227,00 €

0,27%

225,83 €

4 495,95 €
830 773,64 €

4 495,95 €
74.542,83 €

0,54%
100,00%

455,92 €
84 246,08 €

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SPOLU

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR tento návrh rozvrhu výťažku schválil.
Schválenie návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je potrebné doručiť na adresu príslušnej
kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen alebo do elektronickej schránky
správcu.

SKP, k.s., správca úpadcu Tomáš Surovčík

K002957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Vatraľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 692/18, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/260/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/260/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v konkurze dlžníka/úpadcu: Helena Vatraľová, trvale bytom Gen. Svobodu 692/18 Svidník, s
poukazaním na oznámenie o súpise všeobecnej podstaty - zverejnené v Obchodnom vestníku 2/2021 vydanom
05.01.2021, podľa ktorého správca v zmysle § 166i ods. 1 ZoKR nezistil majetok dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu konkurznej podstaty, pričom veritelia v zmysle § 166i ods. 2 ZoKR nepodali návrh na iné
šetrenia tohto majetku, týmto podľa 167v ods.1 ZoKR o z n a m u j e , že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, a preto sa tento k o n k u r z k o n č í.
Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa tento k o n k u r z z r u š u j e .

K002958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Pappová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/273/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/273/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ľudmila Pappová, nar.
26.09.1985, trvale bytom Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z.
z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií
správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Pappová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/273/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/273/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ľudmila Pappová, nar.
26.09.1985, trvale bytom Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR,
že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paňko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenné --, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
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Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/363/2020 zo dňa 19.10.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Peter
Paňko, nar. 24.07.1964, trvale bytom 066 01 Humenné a týmto Uznesením bola do funkcie správcu ustanovená
Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K002961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Milan Vavra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/136/2019 S 1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/136/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Domčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Vavra, nar.: 30.04.1954, Hlavná 73, 080
01 Prešov, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/136/2019 týmto zverejňuje
Opravu Oznámenia o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktoré bolo zverejnené v
OV č. 192/2020 dňa 06.10.2020 (K073250) z dôvodu duplicitného zápisu nižšie uvedených pohľadávok veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005, Iná pohľadávka
v celkovej sume 20,00 Eur a 10,00 Eur, na nasledovné znenie:
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Milan Vavra, nar. 30.04.1954, Hlavná 73, 080 01 Prešov v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/136/2019, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktoré boli
zapísané do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99,
IČO: 35 776 005, Iná pohľadávka v celkovej sume 36,00 Eur.
JUDr. Mária Domčeková/správca

K002962
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
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Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/232/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Mária Miková, nar.
01.10.1961, 093 03 Davidov 109, týmto zverejňuje zapísanie dvoch nezabezpečených pohľadávok, ktoré jej boli
doručené dňa 11.01.2021, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 2, veriteľ: Consulting One SK, s.r.o., IČO: 47 664 878, Košická 56, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 6 195,64 Eur.
Číslo pohľadávky: 3, veriteľ: Consulting One SK, s.r.o., IČO: 47 664 878, Košická 56, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 4 488,97 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
V Prešove, dňa 14.01.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K002963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Brunsteiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 49, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/359/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Brunsteiner, nar. 28.10.1982, bytom
Švábska 49, 080 05 Prešov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 2Odk/359/2020 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola
doručená dňa 14.01.2021 prihláška pohľadávky veriteľa: BL Telecom debt, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava,
IČO: 45535108, zast. SOKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36862711.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1.
Poradie - Iná pohľadávka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 284,04 eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
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K002964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 134, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ivan Dančík, nar.
05.09.1957, trvale bytom 067 02 Čabiny 134, SR, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Dančik DANEX,
IČO 10678221, miesto podnikania, Darg.hrdinov 1830/11, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 134, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ivan Dančík, nar.
05.09.1957, trvale bytom 067 02 Čabiny 134, SR, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Dančik DANEX,
IČO 10 678 221, miesto podnikania, Darg.hrdinov 1830/11, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85
ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Milan Vavra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/136/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/136/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.12.2020 bol na majetok dlžníka Milan Vavra, nar. 30.04.1954,
Hlavná 73, 080 01 Prešov /ďalej aj len „dlžník“/ vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Mária
Domčeková, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník, IČO: 52732614. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku /ďalej aj len „OV“/ č. 249/2019 dňa 30.12.2019.
Správca dlžníka zverejnil v OV č. 4/2020 zo dňa 08.01.2020 Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu,
v OV č. 4/2020 zo dňa 08.01.020 Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok a v OV č.
4/2020 zo dňa 08.01.2020 Výzvu zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Správca dlžníka v zmysle
ustanovenia § 74 a § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR“/ vyzval dlžníka na poskytnutie súčinnosti a v zmysle ustanovenia §
166i ods. 3 ZKR poučil dlžníka o povinnostiach, ktoré je povinný dlžník dodržiavať vrátane trestnoprávnych
následkov nedodržania predmetných povinností. Správca dlžníka doručil Okresnému súdu Prešov Podrobnú
správu o priebehu konkurzu zameranú na zisťovanie majetku dlžníka a vykonaných úkonoch smerujúcich
k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty a to v súdom stanovenej 60 dňovej lehote od vyhlásenia
konkurzu. Zároveň správca dlžníka doručil Okresnému súdu Prešov Zoznam podaní, pri ktorým má správca za
to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky. Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167m ods. 3 ZKR, nezvolal
schôdzu veriteľov, nakoľko to nepovažoval za potrebné a zároveň o to nepožiadal žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky, ktorý zloží preddavok na trovy konania schôdze veriteľov a uhradí paušálnu odmenu správcu za
konanie schôdze veriteľov.
V OV č. 39/2020 zo dňa 26.02.2020 správca dlžníka zverejnil súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý
pozostával z nehnuteľných vecí – pozemkov.
Do konkurzného konania boli v základnej prihlasovacej lehote prihlásené 3 pohľadávky v celkovej výške 568,07
Eur. Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo prihlásených 18 pohľadávok
v celkovej výške 4.565,86 Eur.
Počet veriteľov prihlásených do konkurzného konania je 5 s celkovým počtom – 21 pohľadávok.
Celková výška pohľadávok zahrnutých a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je 5.134,43
Eur (celková výška prihlásených pohľadávok je vo výške 5.134,43 Eur, pričom správca dlžníka v súlade
s ustanovením § 166b ods. 1 písm. a) nezahrnul do konečného rozvrhu výťažku to príslušenstvo pohľadávok,
ktoré presahovalo 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky resp. presahovalo
alikvotnú časť pohľadávky za obdobie kratšie ako kalendárny rok).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 167u ZKR správca konkurznej podstaty dlžníka po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

II. Rozvrhová časť
· Všeobecná podstata pozostávala z nasledovného majetku :
1. Nehnuteľné veci - zverejnené v OV č. 39/2020 dňa 26.02.2020 (K018253)
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 105/2020 zo dňa
03.06.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. kolo ponukového konania ako úspešné.
V lehote 10 dní odo dňa skončenia predmetného ponukového konania nebola do kancelárie správcu dlžníka
doručená žiadosť o vykúpenie majetku oprávnenou osobou z konkurznej podstaty a zároveň v rovnakej lehote
nebola žiadnou oprávnenou osobou dlžníka, zaplatená kúpna cena dosiahnutá v ponukovom konaní. Na základe
vyššie uvedeného uzavrel správca dlžníka kúpnu zmluva na predaj nehnuteľnosti s úspešným záujemcom.
2. Nehnuteľné veci

- zverejnené v OV č. 39/2020 dňa 26.02.2020 (K018253)

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 149/2020 zo dňa
04.08.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 1.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 1. (prvé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že jediným
záujemcom ponúkaná suma za súbor nehnuteľného majetku je v pomere k súpisovým hodnotám majetku až príliš
nízka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 167/2020 zo dňa
28.08.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 2.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 2. (druhé) kolo ponukového konania ako neúspešné z dôvodu, že jediným
záujemcom ponúkaná suma za súbor nehnuteľného majetku je v pomere k súpisovým hodnotám majetku až príliš
nízka.
Za účelom speňaženia vyššie uvedeného majetku patriaceho dlžníkovi správca zverejnil v OV č. 180/2020 zo dňa
18.09.2020 Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu – 3.kolo ponukového
konania. Správca dlžníka vyhodnotil 3. kolo ponukového konania ako úspešné.
V lehote 10 dní odo dňa skončenia predmetného ponukového konania nebola do kancelárie správcu dlžníka
doručená žiadosť o vykúpenie majetku oprávnenou osobou z konkurznej podstaty a zároveň v rovnakej lehote
nebola žiadnou oprávnenou osobou dlžníka, zaplatená kúpna cena dosiahnutá v ponukovom konaní. Na základe
vyššie uvedeného uzavrel správca dlžníka kúpnu zmluva s úspešným záujemcom.
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku dlžníka zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu
vo výške 837,91 EUR.
·

Náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167t ZKR

Správca konštatuje, že v konkurze vznikli do času vyhotovenia tohto návrhu náklady konkurzu v celkovej sume
340,15 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto nákladov konkurzu sú uvedené
v Prílohe č. 2.
·

Odmena správcu konkurznej podstaty

Správca dlžníka konštatuje:

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

299

Obchodný vestník 11/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.01.2021

V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej v texte aj len „Vyhláška“/ - „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: zo sumy výťažku do 330 eur 16 %, zo sumy
výťažku nad 330 eur 15 %.“
·

Čistý výťažok

Z celkového čistého výťažku v sume 837,91 EUR pripadla po odpočítaní príslušných nákladov konkurzu
na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma 368,98 EUR.
Správca dlžníka v súlade s ustanoveným § 167u ods.1 ZKR bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej
podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od
vyhlásenia konkurzu, pripravil tento Konečný rozvrh výťažku a Zámer o zostavení rozvrhu správca oznámil v
Obchodnom vestníku.
Príloha
1. Konečný zoznam pohľadávok
2. Zoznam nákladov konkurzu
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K002967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Novický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/444/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/444/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ľubomír Novický, nar.
20.12.1969, trvale bytom Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír
Novický, s miestom podnikania Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, IČO: 51 837 200, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v
Humennom denne v úradných hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel.
čís. 0903 377 979.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K002968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Novický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/444/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/444/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ľubomír Novický, nar.
20.12.1969, trvale bytom Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír
Novický, s miestom podnikania Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad, IČO: 51 837 200, podľa ustanovenia § 32
ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP banka, a. s.; číslo účtu:
3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; správa pre prijímateľa: 5OdK/444/2020.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K002969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sermaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
V súlade s ust. § 101 ZKR týmto Vám predkladám, v konkurznej veci úpadcu: Jozef Semaňák nar.
11.11.1965, bytom Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad( ďalej len „úpadca“), nasledovný návrh konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
1. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.1.2017, sp. zn. 2K/34/2016, bol na majetok úpadcu vyhlásený
konkurz. Do funkcie správcu bola ustanovení JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie: Sovietskych
hrdinov 200/33,089 01 Svidník. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 25.01.2017 v Obchodnom vestníku SR č
17/2017.
A. Popis konkurznej podstaty a jej speňaženia:
Konkurznú podstatu úpadcu tvorí všeobecná podstata, oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná podstata pozostáva :
a) Suma 41 976,24 Eur presunutá z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
a zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s..
Na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 11.05.2020 bol nehnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku pod
súp.zl..č. 1-6, 9-41 ( presunutý z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.)
vylúčený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty z dôvodu nehospodárnosti jeho speňažovania.
c) nevyčerpaná časť preddavku: 359,78 Eur
Príjmy do všeobecnej podstaty celkom: 42 336,02 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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B Pohľadávky proti podstate celkom...............................................................................3566,80 Eur
Pohľadávky proti podstate v nasledovnom členení:
a) paušálne náklady správcu na vedenie kancelárie podľa ust. §24b písm.d/ (100 eur x 34 mesiacov (
1.3.2017 do 31.12.2019)...................................................................................................3400,- - Eur
b)poštovné..................................................................................................................................4,80 Eur
d) bankové poplatky..............................................................................................................162, - - Eur
II. Rozvrhová časť konečného rozvrhu všeobecnej podstaty:

Celková výška speňaženia všeobecnej podstaty:

41 976,24 Eur

Po odpočítaní:
Náklady proti podstate celkom:

3 566,80 Eur

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty celkom:

38 409,44 Eur

Nevyčerpaná časť preddavku:

+359,78 Eur

Celkom:

38 769,22 Eur

-súdny
podstát.

poplatok

za

konkurzné

konanie

zaplatený

z rozvrhu

oddelených

suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty podľa priloženého rozvrhu:
38 769,22 Eur

Poradové
číslo
1
2
3

Suma
prihlásenej Suma
zistenej Čistá
výška
pohľadávky
pohľadávky
uspokojenia
SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
93,04 €
93,04 €
62,03 €
Bratislava, IČO:
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1531,59 €
1531,59 €
1042,89 €
Bajkalská 29A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO:35 776 005
18 849,50 €
18 849,50 €
12 832,61 €
VERITEĽ (obchodné meno, IČO)

Sociálna poisťovňa , Bratislava
11 518,07 €
Ul. 29. augusta 8-10 813 66 Bratislava, IČO 30 807 484
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2,
19 491,75 €
851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874
Intrum Justitia Debt Finance AG, Industriestrasse 13C,
ZUG, Švajčiarsko
5467,61 €

4
5
6
Celkom

56 951,56 €

11 518,07 €

7839,14 €

19 491,75 €

13 270,70 €

5467,61€

3721,85 €

56 951,56€

38 769,22 €

Veriteľ : Anna Semaňáková, Rastislavova 3481/2, Poprad, manželka úpadcu, si prihlásila pohľadávku
z vyporiadania BSM vo výške 55 981,26 eur. Pohľadávka manželky úpadcu, ktorá je spriaznenou osobou, sa
neuspokojuje z dôvodu, že výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty nepostačoval ani na uspokojenie iných
nezabezpečených veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s ust. § 101 ZKR správca týmto určuje zástupcovi veriteľov 30-dňovú lehotu na schválenie vyššie
uvedeného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorá začne plynúť
od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.
__________________________
JUDr. Marta Maruniaková
správca

Príloha č.1. Schválený o zrealizovaný rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s.
Rozvrhová časť
Výška speňaženia majetku úpadcu zaradeného do oddelenej podstaty predstavuje sumu 132 000,00 €.
Náklady proti oddelenej podstate SLSP, a.s. celkom: 6 655,45 €
Výťažok zo speňaženia celkom: 125 344,55 €
Do návrhu rozvrhu oddelenej podstaty sú tiež zahrnuté nasledovné pohľadávky:
súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške podľa položky č.5, písm. d)
sadzobníka súdnych
poplatkov v spojitosti s ust. §7 ods.11 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov v znení neskorších predpisov, t.j.
0,2% zo sumy 125 344,55 € = 250,50 €,
odmena správcu z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty podľa §22 ods.1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.
v celkovej výške 19 998,32 € vyčíslená nasledovne: základ pre výpočet odmeny: 125 344,55 €, = ( 330 € x16%),(
3000 € x 15%), (30000 € x 14%), ( 92 019
€ x 13%) = 52,80 + 450 € + 4200 € + 11 962,478 € = 16 665,27
€+20% DPH = 19 998,32 €.
suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa SLSP, a.s. 48 110,81 €
Suma 56 984,92 eur sa presúva do oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s..
Príloha č. 2. Schválený o zrealizovaný rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s.
Rozvrhová časť
a) výška speňaženia majetku úpadcu zaradeného do oddelenej podstaty predstavuje sumu 21 900,00 €.
b) pohľadávky proti podstate celkom: 2669,46 €
Náklady proti oddelenej podstate Slovenská konsolidačná, a.s. celkom: 2669,46 €
Výťažok zo speňaženia celkom: 19 230,54 €
Do návrhu rozvrhu oddelenej podstaty sú tiež zahrnuté nasledovné pohľadávky:
súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške podľa položky č.5, písm. d) sadzobníka súdnych poplatkov
v spojitosti s ust. §7 ods.11 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov v znení neskorších predpisov, t.j. 0,2% zo
sumy 19 230,54 € = 38,00 €,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odmena správcu z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty podľa §22 ods.1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.
v celkovej výške 3274,56 € vyčíslená nasledovne: základ pre výpočet odmeny: 19 230,54 €, = ( 330 € x16%),(
3000 € x 15%), (15900 € x 14%), = 52,80 + 450 € + 2226 € = 2728,80 €+20% DPH = 3274,56 €.
suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. 15 917,98 €
Suma 56 984,92 € bola presunutá z oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. do oddelenej
podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., ako záložného veriteľa v 2. poradí k nehnuteľnostiam
a) rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, na parcele registra „C“ KN č. 2533/5
b) pozemok, parcela registra „C“ KN č. 2533/5, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 178 m2
c) pozemok, parcela registra „C“ KN č. 2534/2, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 74 m2
d) pozemok, parcela registra „C“ KN č. 2533/1, záhrady, vo výmere 379 m2
e) pozemok, parcela registra „C“ KN č. 2533/4, záhrady, vo výmere 91 m2
zapísané na LV č. 4052 vedenom Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor, Obec Kežmarok, katastrálne
územie Kežmarok v podiele 1/1,
Ceková suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
30 926,66 €
Suma 41 976,24 € sa presúva do všeobecnej podstaty.

K002970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Maťašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestisko 16, 090 41 Mestisko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/224/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/224/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Miroslava Maťašová, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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28.8.1991, trvale bytom 090 41, Mestisko 16, SR (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z.
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu
na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu
kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com .
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Maťašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestisko 16, 090 41 Mestisko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/224/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/224/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Miroslava Maťašová, nar.
28.8.1991, trvale bytom 090 41, Mestisko 16, SR (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje
veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, SWIFT: CEKOSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na
predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K002972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoch Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/40/2019
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Daniel Štoch, nar.
29.12.1971, bytom: Ruskov 383, 044 19 Ruskov, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov druhé kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož.:
1. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: CZ – SLOVAKIA, cena: 90,- €.
2. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: SMITH & WESSON, cena: 500,- €.
3. MALOKALIBROVKA OPAKOVACIA, značka: ČZ UHERSKÝ BROD, cena: 250,- €.
Podmienka predaja: kúpa veci anblok (spolu, nie podľa jednotlivých položiek).
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK4802000000000022540622, variabilný symbol: 32402019. Za
riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr
v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 32OdK/40/2019, NEOTVÁRAŤ.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
4.11. Predaj vecí správca zrealizuje najmä za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z.z.,
predovšetkým so zreteľom na podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia zbraní, práva a povinnosti
záujemcov o nadobudnutie predmetu kúpy, podmienok na prevoz zbraní.
Záujemca je zároveň povinný uviesť do ponuky aj kontaktné údaje, email, telefonický kontakt.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K002973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLYNMONT - KOMP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 259 / 0, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 711 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2011 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca podstaty PLYNMONT-KOMP s.r.o. zverejňuje opravu. V obchodnom vestníku č. 205/2011 zo dňa
25.10.2011 a obchodného vestníka č. 25/2012 zo dňa 06.02.2012 boli súpisové zložky ako dole zrejmou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pisárskou chybou zahrnuté do všeobecnej podstaty. Všetky tieto súpisové zložky sú zahrnuté do oddelenej
podstaty.
Oddelená podstata:
DHM 21 - Indikátor chvenia - dátum zaradenia 16.02.1996 - vstupná cena + zvýšenia 6 293,57 EUR, odhad
správcu - 0,-- EUR,
DHM 27 - Sústruh príslušenstvo - dátum zaradenia 26.01.1996 - vstupná cena + zvýšenia 2 987,45 EUR, odhad
správcu - 200,-- EUR,
DHM 40 - Osobný automobil FELICIA MI 301 BB - dátum zaradenia 01.01.2004 - vstupná cena + zvýšenia 5
709,35 EUR, odhad správcu - 400,-- EUR,
DHM 41 - Osobný automobil FELICIA MI 701 AH - dátum zaradenia 01.01.2004 - vstupná cena + zvýšenia 7
966,54 EUR, odhad správcu - 400,-- EUR,
DHM 54 - Vysokozdvižný vozík MEVAKO - dátum zaradenia 31.01.2006, vstupná cena + zvýšenia 1 402,54 EUR,
odhad správcu 500,-- EUR,
DHM 73 - Úžitkový automobil JUMPER 3,2 MI 648 BV - dátum zaradenia 02.01.2008, vstupná cena + zvýšenia
17 662,58 EUR, odhad správcu 4000,-- EUR.

JUDr. Igor Varga, správca konkurznej podstaty

K002974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLYNMONT - KOMP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 259 / 0, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 711 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2011 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podstaty vylučuje z konkurznej podstaty súpisovú zložku: E.F.T.A., s.r.o. TENIS AC z dôvodu, že bola
zaradená do súpisu pisárskou chybou.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K002975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DASKON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 591 041
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2014 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31K/79/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu DASKON, s.r.o.,
so sídlom Vojenská 1333/4, 040 01 Košice, IČO: 36 591 041 v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 13.01.2021
LawService Recovery, k.s., správca

K002976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 26 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 081 203
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/15/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/15/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice IČO
17081203, Jesenského 26, Košice, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje doplnenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
I. Úvodná časť
V Obchodnom vestníku zo 17.8.2020 bol zverejnený návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, ktorý bol schválený zástupcom veriteľov.
Po schválení rozvrhu boli do súpisu majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty doplnené ďalšie súpisové
zložky majetku:
·

·

peňažná pohľadávka voči Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice – vratka
na DPH 06/2020, ktorá bola poukázaná správcovi poštovou poukážkou po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku zo 17.8.2020 zástupcom
veriteľov, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, dátum zapísania 1.10.2020, dôvod zapísania § 67 ZKR,
súpisová hodnota 17,- EUR.
peňažná pohľadávka voči Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice – vratka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na DPH 07/2020, ktorá bola poukázaná správcovi poštovou poukážkou po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku zo 17.8.2020 zástupcom
veriteľov, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, dátum zapísania 23.10.2020, dôvod zapísania § 67 ZKR,
súpisová hodnota 476,67 EUR.
V rozvrhu konečného výťažku zo 17.8.2020 bola z výťažku nesprávne odpočítaná odmena predbežného správcu
600,- EUR, priznaná Uznesením Okresného súdu Košice I z 5.2.2020, ktorá už bola uhradená z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a teda nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 1,059,70 EUR, priznaná rozhodnutím Okresného súdu Košice
I z 25.05.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku z 1.6.2020 už predstavovala sumu po odpočítaní
odmeny predbežného správcu.
II. Rozvrhová časť
Hodnota doposiaľ nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty teda
predstavuje sumu 1.093,67 EUR (17 EUR + 476,67 EUR + 600,- EUR). Doplatok súdneho poplatku 0,2 %
z nerozvrhnutého výťažku predstavuje sumu 2,- EUR.
Vychádzajúc z uvedeného, suma určená na rozvrh predstavuje 1.091,67 EUR (1.093,67 EUR – 2,- EUR).
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR sa veritelia uspokoja z doposiaľ nerozvrhnutého výťažku všeobecnej
podstaty pomerne podľa ich vzájomnej výšky nasledovne:
1, Sociálna poisťovňa, zistená suma 1.989,46 EUR, pomerná časť výťažku 1,73 EUR,
2, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, zistená suma 453.501,84 EUR, pomerná časť výťažku 395,11
EUR,
3, Slovenská republika – Daňový úrad Košice, zistená suma 574.654,42 EUR, pomerná časť výťažku 500,66
EUR,
4, Electrolux s.r.o., zistená suma 222.358,69 EUR, pomerná časť výťažku 193,73 EUR,
5, Inšpektorát práce Košice, zistená suma 500,- EUR, pomerná časť výťažku 0,44 EUR.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 96 ods. 1 druhej vety ZKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
prihlásenej pohľadávky sám, od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa bude odpočítaná suma,
predstavujúca poplatok za platobný príkaz podľa cenníka banky. Na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku správca určuje lehotu 15 dní.

K002977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Langer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1025/48, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1951
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/238/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/238/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.07.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
136/2020 dňa 16.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok a oddlžil dlžníka Ing. Vladimír Langer, nar.
25.06.1951, trvale bytom Moyzesova 1025/48, 040 01 Košice – Staré Mesto (ďalej len ,,Dlžník”) a zároveň týmto
uznesením do funkcie správcu Dlžníka ustanovil spoločnosť BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169 (ďalej len „Správca“).
Dňa 18.12.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 244/2020 doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, do
ktorého bola zahrnutá iná majetková hodnota – peňažné prostriedky na bankovom účte Dlžníka vo výške
2.745,61 € (ďalej len „Majetok“), ktoré Správca speňažil jej zabezpečením.
Dňa 18.12.2020 zverejnil Správca v Obchodnom vestníku č. 244/2020 oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Voči
uvedenému neboli podané žiadne námietky.
Do konkurzu na majetok Dlžníka si prihlásili svoje pohľadávky nasledovní veritelia:
·
·
·

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 – nezabezpečená
pohľadávka v celkovej výške 11.770,04 €;
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 – nezabezpečená
pohľadávka v celkovej výške 569,87 €;
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803 – nezabezpečená
pohľadávka v celkovej výške 12.076,05 €.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
·
·

príjem do všeobecnej podstaty získaný speňažením/zabezpečením Majetku Dlžníka predstavuje sumu
vo výške ........................................................................................................................................ 2.745,61 €
celková výška výťažku určeného k rozvrhu znížená v zmysle ust. § 167u ods. 2 v spojení s ust. § 167t
ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o nasledovné náklady konkurzu:
o
o
o
o

odmena Správcu z výťažku vo výške 1 % za speňaženie Majetku jeho zabezpečením v zmysle
ust. § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“).........................................27,46 €
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 30 € mesačne v zmysle ust. § 24b písm. e)
Vyhlášky ............................................................................................................................... 180,00 €
DPH v zmysle ust. § 10 Vyhlášky ..........................................................................................41,49 €
poštovné náklady .................................................................................................................... 6,30 €

náklady konkurzu celkom .......................................................................................................................... 255,25 €
·

výťažok určený k rozvrhu po odpočítaní nákladov konkurzu .................................................2.490,36 €

·

peňažné prostriedky určené na uspokojenie veriteľov:

Veriteľ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Výška pohľadávky
11.770,04 €
569,87 €
12.076,05 €

Suma uspokojenia
1.200,51 €
58,13 €
1.231,72 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 14.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 904/19, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/318/2020 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/318/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

doc. JUDr. Ing. Petra Grendela, PhD., so sídlom kancelárie Štúrova 27, 04001 Košice, zn. správcu S1613 ako
správca konkurznej podstaty dlžníka Ildikó Kováčová, narodená 07.02.1967, bytom Benadova 904/19, 040 22
Košice – Dargovských Hrdinov (ďalej len „dlžníka“) oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu majetku dlžníka nasledovný majetok:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1.
Opis súpisovej zložky majetku:
Obchodný podie dlžníka v obchodnej spoločnosti PRINTKA s.r.o., Rázusova 1, 040 01 Košice. IČO:
50 955 420
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/1
Dôvod zápisu do súpisu majetku: §67 ods. 1 písm. a)
Deň zápisu do súpisu majetku:
26.10.2020
Dôvod vylúčenia zo súpisu §167p ods.2, zákona č.7/2005 Z.z.
majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu majetku: 09.01.2021
Súpisová hodnota majetku:
5.000,-EUR
Poznámka o spornosti:

Číslo
súpisovej
zložky 2.
majetku:
Opis súpisovej zložky majetku: Obchodný podie dlžníka v obchodnej spoločnosti pomocné práce s.r.o., Znievska 19, 851 06
Bratislava, IČO: 50 954 881
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod
zápisu
do
súpisu §67 ods. 1 písm. a)
majetku:
Deň zápisu do súpisu majetku: 26.10.2020
Dôvod vylúčenia zo súpisu §81 ods.1, zákona č.7/2005 Z.z.
majetku:
Deň vylúčenia
zo
súpisu 09.01.2021
majetku:
Súpisová hodnota majetku:
5.000,-EUR
Poznámka o spornosti:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka: Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 208/2020 dňa 28.10.2020

V Košiciach 09.01.2021
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

K002979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernátová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojvodská 2274/4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/328/2020 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/328/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Mária Bernátová, nar. 09.04.1954, bytom: Vojvodská 2274/4, 040
01 Košice - JUH, týmto v zmysle ustanovenia §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len
ZoKR / uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 03.01.2021.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský, správca

K002980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dlžnika Ján Lacko, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod obchodným
menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, IČO: 40 913 635, s ukončneou
podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011, zverejňuje súpis oddelenej podstaty č. 2 dlžnika:
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
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Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 217/2 o výmere 1565 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Hodnota: 344 €, podľa prílohy k Zákonu č. 528/2004 Z.z.
Deň zapísania: 14.01.2021;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1.)Z 2524/17 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017, s obmedzujúcim zákazom nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane,
č.z. 64/17.
Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 245/4 o výmere 1560 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Hodnota: 343 €, podľa prílohy k Z.č. 528/2004 Z.z.
Deň zapísania: 14.01.2021;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1.)Z 2524/17 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017, s obmedzujúcim zákazom nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane,
č.z. 64/17.
Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 263/3 o výmere 286 m2, druh orná pôda,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 662.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1
Hodnota: 63 €, podľa prílohy k Z.č. 528/2004 Z.z.
Deň zapísania: 14.01.2021;
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Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1.)Z 2524/17 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017, s obmedzujúcim zákazom nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane,
č.z. 64/17.
Súpisové zložky majetku č. 1 až 3 zabezpečujú štyri pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Košice, prihlásené spolu vo výške 1 586,80 €, zapísané v zozname pohľadávok pod číslom 4, 5, 6 a 7.
V Košiciach dňa 14.01.2021
Mgr. Juraj Závodský

K002981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tulai Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 520 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/341/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/341/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Tulai Ladislav, nar. 20.10.1978, bytom Orgovánová 520/3, 040 11 Košice
,oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty a to
·
P. č.
P-14
P-15
P-16
P-17

Pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave , IČO : 00 215 759, prihlásenú
14.1.2021
VERITEĽ
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

Dátum doručenia
14.1.2021
14.1.2021
14.1.2021
14.1.2021

Podaná v lehote
NIE
NIE
NIE
NIE

Spolu v EUR
60,00€
60,00€
39,83€
120,00€

K002982
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:
Súpis všeobecnej podstaty
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Podľa § 76 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, ktorý bol zverejnený v OV MS SR č. 10/2020, 18/2020, 187/2020 a 6/2021 takto:
Súpisová zložka majetku č. 21
Dôvod zapísania majetku: Zamestnávateľ Mestská časť Košice-Staré Mesto, poukázal na konkurzný účet úpadcu
zrážku z príjmu úpadcu za mesiac december 2020.
Súpisová hodnota: 1809,58 eur
Deň zapísania majetku: 12.01.2021
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K002983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Hobor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 378 / 14, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/351/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/351/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Osobné motrové vozidlo Audi A4 1.9 TDI,
Výrobné číslo WAUZZZ08DZTA216522,
evidenčné číslo KE144GE

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

350.00

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K002984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harang František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská ulica 213 / 6, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/361/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/361/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva

na zloženie preddavku na trovy znaleckého posudku.

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje v súvislosti s majetkom dlžníka nasledovné skutočnosti:
Dlžník je spoluvlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Nižný Žipov, obec Nižný Žipov, okres Trebišov zapísaných na LV č.
224 ako parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape:
-parc.č. 757/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 427 m2
-parc.č.757/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-parc.č.757/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 21 m2
-parc.č.757/4, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 46 m2
-parc.č.757/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2
-parc.č.758,

záhrada o výmere 728 m2

-parc.č.759,

orná pôda, o výmere 1870 m2

a stavby:
rodinný dom so súpisným číslom 213 na parcele č. 757/2
všetko v podiele ½ k celku

ďalej nehnuteľnosti na LV č. 597, ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
-parc.č. 756/1, orná pôda o výmere 1450 m2
-parc.č. 756/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2
a stavby
Altánok bez súpisného čísla, na parcele č. 756/2
všetko v podiele ½ k celku

K uvedenému majetku si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.

Nehnuteľnosť je zaťažená záložným právom zriadeným v prospech veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. IČO
31335004, kde výška zabezpečenej pohľadávky oznámená zabezpečeným veriteľom predstavuje sumu 58.156,30
eur.
Zabezpečený veriteľ si pohľadávku do konkurzu neprihlásil. V konkurze nie sú žiadne peňažné prostriedky na
vyhotovenie znaleckého posudku.

Vzhľadom na skutočnosť, že v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie
znaleckého posudku, v y z ý v a m veriteľov, aby najneskôr v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku zložili preddavok na trovy znaleckého posudku, na účet správcu :
IBAN : SK24 0900 0000 0051 7154 8460., variabilný symbol 30942018, poznámka: preddavok Harrang,
Výška preddavku 330,- eur.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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K002985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Nemec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/281/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
Správca podstaty dlžníka: : Ľubomír Nemec, nar. 21.7.1970, Osloboditeľov 627/9, 072 22 Strážske, v súlade
s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku, zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2020 zo dňa 3.12.2020.
Predmet speňaženia:
Osobné motorové vozidlo, kategória M1, Peugeot 607 2.2 HDI, VIN: VF39D4HXB92045369, modrá metalíza, rok
výroby: 2001, EČV: MI993DF, Spoluvlastnícky podiel: 1/1.
Technický stav: nezistený počet km – nefunkčný tachometer, diesel, nepojazdné. Technický stav vozidla si
vyžaduje niekoľko opráv, stav zodpovedá počtu najazdených kilometrov a roku výroby vozidla.
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia Košice.
Spôsob speňaženia:
V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, prestáva podliehať
konkurzu.
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila
Zvarová, správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie –
neotvárať 32OdK/281/2020“. Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 10 kalendárnych dní odo
dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1
mesiac, fyzická osoba živnostenským oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť,
nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet
správcu vedený v peňažnom ústave mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207
0042 0622 0541.
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3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť neprimerane nízka ako
hodnota Predmetu speňaženia je 1 000,- €. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Ak bude správcovi
doručená ponuka záujemcu s neprimerane nízkou kúpnou cenou, ako je uvedená pri Predmete
speňaženia, na túto ponuku správca nebude prihliadať z dôvodu nesplnenia podmienok pre ponukové
konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viaceré ponuky s rovnakým
plnením, rozhodne žreb správcu.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú kúpnu cenu na bankový účet uvedený v ponuke, ak
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie
ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na
ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: SK83 8360 5207 0042 0622 0541.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše záznam. Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie
lehoty. V prípade, ak bude tretie kolo ponukového konania neúspešné, predmet speňaženia prestáva podliehať
konkurzu.
V Košiciach 14.1.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K002986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Duna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 1029/5, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/345/2020 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/345/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Mário Duna, nar. 06.11.1994, bytom Krčméryho 1029/5, 040 11 KošiceLuník IX, podnikajúci pod obchodným menom: Mário Duna, s miestom podnikania: Krčméryho 1029/5, 040 11
Košice-Luník IX, IČO: 51 630 702, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.09.2019, potom čo zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 14.1.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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Deň vydania: 19.01.2021

K002987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palinská Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168/10, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/566/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/566/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka: Dominika Palinská, rodená Biskupová, narodená: 18.08.1990, bytom:
Poničanova 168/10, 040 17 Košice, Slovenská republika, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I,
pod sp. zn. 32OdK/566/2019 v súlade s ustanovením § 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 „ZKR) oznamuje,
že došlo k speňaženiu konkurznej podstaty a súčasne, že v konkurznom konaní nie sú žiadne spory, ktorými by
mohol byť rozvrh výťažku dotknutý. S ohľadom na uvedené ustanovený správca oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
JUDr. Richard Lukáč, správca
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