Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

K003448
Spisová značka: 26K/75/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SK INVEST, a.s. v konkurze, so sídlom
Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 34 122 524, uznesením zo dňa 10.11.2020, sp. zn. 26K/75/2014-563, zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2020.

JUDr. Mária Hiščáková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2021
JUDr. Mária Hiščáková, vyšší súdny úradník
K003449
Spisová značka: 9OdK/23/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Oskár Kleis, narodený: 18.12.1958, bytom:
Miroslavská 976/24, 044 25 Medzev, podnikajúci pod obchodným menom: Oskár Kleisz OKASM, s miestom
podnikania: Kováčska 58, 044 25 Medzev, IČO: 32699891, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
31.05.2011, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Soňa Géciová,
so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185, takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.1.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K003450
Spisová značka: 9OdK/43/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Ruszinko, narodený: 25.09.1960,
bytom: Veľká Ida 415, 044 55 Veľká Ida, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185, takto

rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185
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poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.1.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K003451
Spisová značka: 9OdK/62/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Seman, narodený: 06.03.1968,
bytom: Tulipánová 3591/1, 071 01 Michalovce, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej
súdom správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185, takto
rozhodol
Ukladá správcovi: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn. správcu: S1185
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 15.1.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K003452
Spisová značka: 26OdK/626/2019

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Dinko, narodený:
27.03.1967, bytom: Nová 1283/22, 078 01 Sečovce, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Dinko, s miestom
podnikania: Nádražní 172, 25 246 Vrané nad Vltavou, Česká republika, IČO: 66 434 611 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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040
01 Košice, zn. správcu: S1937.
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
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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.
VIII.
Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k. 26OdK/626/2019-76 zo dňa
08.09.2020.
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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50,
040 01 Košice, zn. správcu: S1937; 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. D14-2407/2019 na účet nového správcu
podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; 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 15.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003453
Spisová značka: 32K/11/2019
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Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Agro Jasenie, s.r.o. so sídlom J. Kráľa 12, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, ktorého správcom je Mgr. Veronika Vargová, adresa kancelárie Mostná 62, 949
01 Nitra, o návrhu na uloženie povinnosti bývalému štatutárnemu orgánu dlžníka poskytnúť súčinnosť správcovi,
takto
rozhodol
Súd návrh správcu na uloženie pokuty bývalému štatutárnemu orgánu úpadcu zo dňa 02.01.2021, doručený súdu
dňa 04.01.2021, z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
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. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K003454
Spisová značka: 29K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5,
949 01 Nitra, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MARTEK, s. r. o., so sídlom
Hviezdoslavova 1024/50, 940 01 Šurany, IČO: 35 752 815, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka MARTEK, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 1024/50, 940 01 Šurany, IČO: 35 752 815, aby sa
do 20 dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.12.2020, vyjadril k tomuto návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30.12.2020, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania
30.12.2020,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 06.06.2019 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, od 30.12.2020, inak súd vyhlási na jeho majetok
konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinnosti v konkurze.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
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K003455
Spisová značka: 29K/5/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte

spisovú značku:

29K/5/2020-211
PREDVOLANIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5,
949 01 Nitra, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MARTEK, s. r. o., so sídlom
Hviezdoslavova 1024/50, 940 01 Šurany, IČO: 35 752 815
predvolávame Vás na pojednávanie dňa 12.03.2021 /piatok/ o 09:00 hod.
na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra v miestnosti č. dv.: 15 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú
uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a
hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila
včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších
úkonov súdu (§ 153 v spojení s § 149 CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (154 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K003456
Spisová značka: 29K/5/2020
Spisová značka: 29K/5/2020-212
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: MARTEK, s. r. o., so
sídlom Hviezdoslavova 1024/50, 940 01 Šurany, IČO: 35 752 815,
súd nariadil pojednávanie
na deň 12.03. /marec/ 2021 /piatok/
-------------------------------------------------------------

o 09.00

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.15/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, IČO: 42 499 500
- Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava , IČO: 35 776 005

Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K003457
Spisová značka: 30OdK/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Csaba Biacsko, nar. 30.05.1967, bytom Martovce 374, 947
01 Martovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Csaba Biacsko s miestom podnikania Martovce
374, 947 01 Martovce, IČO: 50 585 797, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Csaba Biacsko, nar. 30.05.1967, bytom Martovce 374, 947 01
Martovce, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Csaba Biacsko s miestom podnikania Martovce 374,
947 01 Martovce, IČO: 50 585 797.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, IČO: 52
594 068, zn. správcu: S1945.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené 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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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 7/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003458
Spisová značka: 30OdK/2/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Mihaliček, nar. 07.06.1969, bytom J. Dózsu 39/13,
941 31 Dvory nad Žitavou, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Mihaliček, nar. 07.06.1969, bytom J. Dózsu 39/13, 941
31 Dvory nad Žitavou.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu SKP, k.s. so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, zn.
správcu: 1359.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 5/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003459
Spisová značka: 30OdK/3/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Denisa Brúderová, nar. 11.03.1983, bytom Komárno, 945 01
Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Denisa Brúderová, nar. 11.03.1983, bytom Komárno, 945 01
Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
IČO: 36 069 850, zn. správcu: S293.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 13/2021,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003460
Spisová značka: 30OdK/4/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Mojzes, nar. 18.08.1980, bytom Komárňanská
4790/49, 940 02 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Mojzes, nar. 18.08.1980, bytom Komárňanská 4790/49,
940 02 Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Miroslav Belica so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
IČO: 42 049 385, zn. správcu: S1208.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 15/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003461
Spisová značka: 30OdK/5/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Panák, nar. 03.09.1974, bytom Solčany, 956 17
Solčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Panák s miestom podnikania Krušovská
2305/50, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 858 756, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P. O. BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Panák, nar. 03.09.1974, bytom Solčany, 956 17
Solčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Miroslav Panák s miestom podnikania Krušovská
2305/50, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 858 756.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra, IČO: 47 245 611, zn. správcu: S1629.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. , Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 30/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003462
Spisová značka: 30K/7/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Podzámska č.
32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, zastúpený likvidátorom: JUDr. Petra Štofková so sídlom Pribinova 9, 940
02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom
Podzámska č. 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom Podzámska č. 32, 940 02
Nové Zámky, IČO: 44 465 211.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 18.1.2021
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K003463
Spisová značka: 1K/63/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Michal Orolin, nar.
01.09.1973, bytom Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto

rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Michal Orolin, nar. 01.09.1973, bytom Šoltésovej 3378/18, 058 01 Poprad po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
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
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003464
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Viera Vojtušová, nar.
18.09.1985, Pánska 28, 085 O1 Bardejov, správcom ktorého je: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie
Budovateľská 28, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty úpadcu,
takto
rozhodol
schvaľuje návrh rozvrhu konečného výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV
č. 6/2021 dňa 12.01.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003465
Spisová značka: 2K/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Kurucová (pôvodne
Štucková), nar. 07.05.1974, bytom 187 Jakubovany 062 15 , správcom ktorého je: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.,
so sídlom kancelárie Hlavná 45, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty úpadcu, takto
rozhodol
schvaľuje návrh rozvrhu konečného výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV
č. 5/2021 dňa 11.01.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K003466
Spisová značka: 2K/23/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bechera, s miestom podnikania
Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov, IČO: 30305080, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Jozef Bechera, s miestom podnikania Hrnčiarska 1601/30, 09101 Stropkov,
IČO: 30305080, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003467
Spisová značka: 2K/31/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Fedor, nar.
23.12.1955, bytom 086 22 Kobyly 23, správcom ktorého je: JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie
Dobrianského 1651, Vranov nad Topľou 093 01, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marián Fedor, nar. 23.12.1955, bytom 086 22 Kobyly 23, po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K003468
Spisová značka: 28K/9/2017

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DREAM POWER s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta, IČO: 46 232 877, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27660/T správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie:
Halenárska 18, 917 01 Trnava, značka správcu: S1398, uznesením č.k.: 28K/9/2017 - 261 zo dňa 30.11.2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 10.12.2020, zrušil konkurzné konanie na majetok úpadcu pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2020.

V Trnave, dňa 11.01.2020

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudca
K003469
Spisová značka: 25K/3/2019
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Šiffalovičovej a členiek
senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
SOBA Lasers, s.r.o., so sídlom Podzámska 33/2335, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 362 689, ktorého správcom je JUDr.
Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu: S16, o odvolaní správcu
JUDr. Stanislava Volára zo dňa 06.01.2020 proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 25K/3/2019-111 zo dňa 20.
decembra 2019, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie správcu JUDr. Stanislava Volára zo dňa 06.01.2020 proti uzneseniu
Okresného súdu Trnava č.k. 25K/3/2019-111 zo dňa 20. decembra 2019 odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie, ani mimoriadne dovolanie, proti uzneseniu vydanému v konaní podľa NR SR č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je
prípustné.
Krajský súd v Bratislave dňa 26.11.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Dana Šiffalovičová, predsedníčka senátu
K003470
Spisová značka: 2OdK/201/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Edita Podhorányová, nar. 26.10.1968, trvale bytom
Hradišská 627/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 12.01.2009 podnikajúci pod obchodným menom Edita Podhorányová
- KATEX, s miestom podnikania Hradišská 627/8, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 34847031 zastúpeného: Centrom
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Edita Podhorányová, nar. 26.10.1968, trvale bytom Hradišská
627/8, 031 04 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Veronika Kacová, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín, značka správcu: S1958.
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
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
22.12.2020 vedený pod položkou registra 1024/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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
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kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K003471
Spisová značka: 2OdK/202/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Bandy, nar. 28.03.1964, trvale bytom Pavla Štraussa
762/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 16.06.2020 podnikajúci pod obchodným menom Milan Bandy, s miestom
podnikania Pavla Štraussa 762/2, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO 31086471, zastúpeného: Centrom právnej pomoci,
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Bandy, nar. 28.03.1964, trvale bytom Pavla Štraussa
762/2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 14 168 235.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.12.2020 vedený pod položkou registra 1037/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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"),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003472
Spisová značka: 2OdK/203/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Čonková, nar. 21.09.1988, trvale bytom Tatranská
ulica 134/168, 032 42 Vavrišovo, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Čonková, nar. 21.09.1988, trvale bytom Tatranská
ulica 134/168, 032 42 Vavrišovo.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michaela Vieriková, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1924.
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
29.12.2020 vedený pod položkou registra 1036/2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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
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vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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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 4.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003473
Spisová značka: 1OdS/7/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Pačan, nar. 13.02.1977, trvale bytom Uhorská Ves
35, 032 03 Uhorská Ves, do 31.03.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan Pačan, s miestom podnikania
Vrbická 4250/40, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44 227 060, zastúpeného JUDr. Jana Jakabovičová Šmihulová,
advokátka so sídlom Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol

I.
Dlžníkovi: Milan Pačan, nar. 13.02.1977, trvale bytom Uhorská Ves 35, 032 03 Uhorská Ves,
poskytuje ochranu pred veriteľmi.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka
správcu S1989.
III.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Účastníkov 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).
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.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a) alebo pohľadávok
vylúčených z uspokojenia (§ 166b).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K003474
Spisová značka: 9OdK/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Miroslava Štrbová, nar. 13.01.1979, trvale bytom
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy, korešpondenčná adresa: Gaštanová 46, 010 07 Žilina, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslava Štrbová, nar. 13.01.1979, trvale bytom Stráňavy 225,
013 25 Stráňavy.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO:
10 955 500.
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 zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom
kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, IČO: 10 955 500 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila
správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 12.01.2021 a vedený pod
položkou registra 7/2021, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 (§ 166c ods. 2 ZKR).
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
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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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 18.1.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K003475
Spisová značka: 9OdK/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Sušienka, nar. 15.12.1980, trvale bytom
Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Stráňavy 221, 013 25 Stráňavy, do 11.02.2008
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Sušienka, s miestom podnikania: Bôrická cesta 1976/40, 010 01 Žilina,
IČO: 43 170 625, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Sušienka, nar. 15.12.1980, trvale bytom Bôrická cesta
1976/40, 010 01 Žilina.
II.
Turany.

Ustanovuje správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53

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
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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 zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
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, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom
kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 12.01.2021 a vedený pod položkou registra
9/2021, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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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 18.1.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K003476
Spisová značka: 7OdK/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Haverla, nar. 04.04.1972, trvale bytom mesto Martin,
036 01 Martin, do 02.04.2019 podnikajúci pod obchodným menom Róbert Haverla, s miestom podnikania: A.
Medňanského 2376/21, 036 01 Martin, IČO: 415 284 09, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina,
o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Haverla, nar. 04.04.1972, trvale bytom mesto Martin,
036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín, značka správcu: S672.
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.
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V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
14.01.2021, vedený pod položkou registra 12/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K003477
Spisová značka: 7OdK/3/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Kovalčík, nar. 06.06.1977, trvale bytom Bernolákova
224/26, 028 01 Trstená, do 30.05.2020 podnikajúci pod obchodným menom Erik Kovalčík, s miestom podnikania:
Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená, IČO: 431 638 07, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 0277 44 Tvrdošín, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Kovalčík, nar. 06.06.1977, trvale bytom Bernolákova
224/26, 028 01 Trstená.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01
Žilina, značka správcu: S1832.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
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konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
15.01.2021, vedený pod položkou registra 16/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

47

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

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

Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K003478
Spisová značka: 10OdK/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Karvaiová, nar. 15.04.1979, trvale bytom
Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice - Turčiansky Michal, do 01.01.2016 podnikajúci pod obchodným
menom Katarína Karvaiová -KANEL, s miestom podnikania: Jána Kupeckého 4859/38, 921 01 Piešťany (do
11.11.2009 s miestom podnikania: Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice), IČO: 440 369 57, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.
O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Karvaiová, nar. 15.04.1979, trvale bytom
Rakšianska 1345/6, 039 01 Turčianske Teplice - Turčiansky Michal.
II.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 47
245 913, značka správcu: S 1636.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
12.01.2021, vedený pod položkou registra 3/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K003479
Spisová značka: 10OdK/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Rumišek, nar. 08.09.1986, trvale bytom Smreková
3096/26, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Rumišek, s miestom podnikania: Smreková
3096/26, 010 07 Žilina, IČO: 476 782 41, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Rumišek, nar. 08.09.1986, trvale bytom Smreková
3096/26, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Rumišek, s miestom podnikania: Smreková
3096/26, 010 07 Žilina, IČO: 476 782 41.
II.
Ustanovuje správcu: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IČO:
51 986 680, značka správcu: S1914.
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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

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
13.01.2021 vedený pod položkou registra 11/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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).
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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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
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K003480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Stankovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 01
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1954
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/118/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/118/2020
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

Uplynutím zákonnej lehoty 90 dní od vyhlásenia konkurzu si prihláškou neuplatnil svoju pohľadávku žiadny veriteľ.
Na základe tejto skutočnosti, v zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu
neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Anna Stankovičová, nar. 02.01.1954,
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 01 Bratislava zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K003481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Pavlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studienka 358, 908 75 Studienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/8/2019 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Veronika Pavlíková, dátum narodenia: 18.07.1976, trvalý pobyt:
Studienka 358, 908 75 Studienka, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty mu bola dňa
29.12.2020 doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Alza.sk s. r. o., so sídlom: Bottova 6654/7, 811 09
Bratislava, IČO: 36 562 939 pričom celková výška pohľadávky je 54,53 EUR, ktorú správca dňa 08.01.2021
zapísal do zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. 8.mája 9510 / 32, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/118/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/118/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Okresný súd Bratislava I uznesením vo veci sp. zn.: 8OdK/118/2020 zo dňa 30.3.2020 vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka – Ing. Róbert Kohút, nar. 16.6.1957, bytom ul. 8. mája 9510/32, 821 06 Bratislava (ďalej len
„dlžník“) a ustanovil ma za správcu a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 109/2020 zo 9.6.2020 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.6.2020 (ďalej
len „uznesenie o vyhlásení konkurzu“).

V Obchodnom vestníku č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020 som oznámil uplatnenie námietky voči zápisu majetku do
súpisu všeobecnej podstaty dlžníka.

Konkrétne išlo o nasledovný majetok:

Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
podstata
Všeobecná
Pozemok
podstata
Pozemok

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Stavba
Stavba

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová
Výťažok
zo
Stav Majetok tretej osoby
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
pozemok parc. CKN 2126/1,
Kissimonyi
26012.77
záhrada
Zdeno(12.01.1970)
pozemok parc. CKN 2126/2,
Kissimonyi
7755.36
zastavaná plocha a nádvorie
Zdeno(12.01.1970)
pozemok parcela č. CKN
Kissimonyi
2127/1, zastavaná plocha a 41361.92
Zdeno(12.01.1970)
nádvorie
pozemok parcela č. CKN
Kissimonyi
2127/2, zastavaná plocha a 21973.52
Zdeno(12.01.1970)
nádvorie
stavba parcela č. CKN 2127/2,
Kissimonyi
201830.84
rodinný dom+prístavba
Zdeno(12.01.1970)
stavba parcela č. CKN 2126/2,
Kissimonyi
30887.44
garáž
Zdeno(12.01.1970)
Názov

Zabezpečenie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie

Podľa § 167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“): „Konkurzu podlieha majetok,
ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok, získaný správou a speňažením
takéhoto majetku.“

Podľa § 167j ods. 1 ZKR: „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom
majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“

Podľa § 167j ods. 1 ZKR: „Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na
zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu,
aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o
vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu
vylúči.“

Vzhľadom k tomu, že v zmysle § 167j ods. 1 ZKR a v tam stanovenej stanovenej lehote nebola správcovi
doručená žiadosť, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku
do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu, oznamujem týmto ako správca vylúčenie vyššie uvedeného
majetku zo súpisu.

V Bratislave, dňa 18.1.2021

K003483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garaj Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 567 / 6, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/140/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/140/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: som bol ustanovený do konkurzného konania za správcu dlžníka:
Michal Garaj, nar. 06.04.1980, Školská 567/6, 900 24 Veľký Biel, spis. 33OdK/140/2020, v súlade s § 167j ods.1
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis oddelenej podstaty:
V súpise majetku oddelenej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok, ktorý by mohol byť v oddelenej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K003484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garaj Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 567 / 6, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/140/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/140/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: som bol ustanovený do konkurzného konania za správcu dlžníka:
Michal Garaj, nar. 06.04.1980, Školská 567/6, 900 24 Veľký Biel, spis. 33OdK/140/2020, v súlade s § 167j ods.1
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K003485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská
Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/6/2020 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/6/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty:

2.

Typ súpisovej zložky majetku: POZEMOK

Popis: Pozemok
Parcelné číslo: 4716
Parcela: registra „E“
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: BECKOV
Katastrálne územie: BECKOV
Štát: Slovenská republika
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 4376 m2
Štát: Slovenská republika
Číslo listu vlastníctva: 1967
Spoluvlastnícky podiel úpadcu zlomkom: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 7100,- EUR
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 19.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

62

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

V Bratislave, dňa 19.01.2021.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K003486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad lúčkami 3130 / 27, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/283/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 27OdK/283/2020 zo dňa 6.10.2020 (zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 200/2020) bola JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
ustanovená za správcu dlžníka: Lukáš Šimon, Nad Lúčkami 3130/27, 841 05 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní
27OdK/283/2020 -S493 boli zapísané pohľadávky:
·

veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 276,68 EUR,

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K003487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulenčák Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. parašutistov 212 / 5, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/427/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/427/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Anton Mikulenčák, nar. 27. 10. 1977, trv. byt. Čsl. parašutistov 212/5, Bratislava (ďalej aj ako
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Ing. Róbert Baran, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulenčák Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. parašutistov 212 / 5, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/427/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/427/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava týmto ako správca
dlžníka: Anton Mikulenčák, nar. 27. 10. 1977, trv. byt. Čsl. parašutistov 212/5, Bratislava (ďalej aj ako
„Dlžník“) (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
Ing. Róbert Baran, správca

K003489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrora resources, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 404 227
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Ferrora resources, a. s., so sídlom Mudroňova 26, 811 03
Bratislava, IČO: 31 404 227, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno za účelom
popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok, a to na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK49 0200 0000 0044 0490 1858,
pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do
poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Bratislave, dňa 19.01.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K003490
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Martin Jáňa, nar. 29.06.1979, trv. bytom K Rašeline 383/2, 906 38 Rohožník,
Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu
na vyhlásenie konkurzu zo dňa 28.10.2020, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 12.01.2021 a vykonaného šetrenia
majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu
následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Martin Jáňa, nar. 29.06.1979, trv. bytom K Rašeline 383/2, 906 38 Rohožník, Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Martin Jáňa, nar. 29.06.1979, trv.
bytom K Rašeline 383/2, 906 38 Rohožník, Slovenská republika sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z r u š u j e.

K003491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karel Jurzykowski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5983/4, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/399/2020 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/399/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Karel Jurzykowski, nar. 27.03.1983, trv. bytom Mlynská 5983/4, 841 07
Bratislava, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 12.05.2020, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 11.01.2021 a vykonaného
šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového
stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1
ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Karel Jurzykowski, nar. 27.03.1983, trv. bytom Mlynská 5983/4, 841 07 Bratislava, Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Karel Jurzykowski, nar.
27.03.1983, trv. bytom Mlynská 5983/4, 841 07 Bratislava, Slovenská republika sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z
r u š u j e.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K003492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839 / 7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD PONUKOVÉHO KONANIA
KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jiří Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „dlžník“) v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) podaním zverejneným dňa 14.1.2021 v Obchodnom vestníku č. 8/2021 vyhlásil 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka (ďalej len „ponukové konanie“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 191/2020 dňa 05.10.2020.
Podľa ust. § 10 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
(ďalej len „zákon COVID-19“):
„Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby,
poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety
vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do
28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“.
V súlade s ust. § 10 zákona COVID-19 týmto správca dlžníka upúšťa od ponukového konania.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka

K003493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchánek Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 8694 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1973
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/78/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Emil Suchánek, dát. nar. 30.12.1973, trvale bytom Poľnohospodárska
8694/34A, 821 07 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 14.10.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 03.07.2020,
šetrenia vykonávaného správcom, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurznému konaniu (§ 167h
ZKR v spojení s § 167i ZKR).
S prihliadnutím na skutočnosť, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podliehal konkurznému konaniu, správca
postupom podľa ust. § 167j ZKR zverejnil súpis všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku SR č. 228/2020 zo
dňa 26.11.2020. Po speňažení majetku bol Správcom zverejnený v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, a to konkrétne prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 8/2021 zo
dňa 14.01.2020.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Emil Suchánek, dát. nar.
30.12.1973, trvale bytom Poľnohospodárska 8694/34A, 821 07 Bratislava, po splnení rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Emil Suchánek, dát. nar. 30.12.1973, trvale bytom
Poľnohospodárska 8694/34A, 821 07 Bratislava, občan SR, vedený Okresným súdom Bratislava, pod sp. zn.
32OdK/78/2020 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K003494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drozdová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská cesta 452 / 52, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/42/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/42/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 ZoKR správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty. Do súpisu konkurznej podstaty
nebol zapísaný žiaden majetok, nakoľko doposiaľ správca žiaden majetok postupom uvedeným v ustanovení §
166i ods. 1 ZoKR nezistil. Správca zisťoval majetok najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Iné šetrenia, vrátane pomerov dlžníka, ktoré môžu mať
vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako nákladov konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov, alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Podnet môžu veritelia podať
písomne na adresu správcu do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o zverejnení súpisu konkurznej
podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka -, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/443/2020 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/443/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
1. Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci / súbor: Osobný automobil ŠKODA FORMAN
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 600,- EUR
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 11.11.1994
VIN: TMBCFF100R1004044
Dôvod zapísania do súpisu oddelenej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: -

K003496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Maline 5632/57, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/121/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/121/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Bratislave, dňa 19.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Maline 5632/57, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/121/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Jozef Baláž, nar. 05.03.1979, trvale bytom Pri
Maline 5632/57, 901 01 Malacky (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 19.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K003498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mišalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnicka 397/10, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/78/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dňa 03.12.2020 bol v Obchodnom vestníku č. OV č. 233/2020 pod č. K087270 zverejnený súpis všeobecnej
podstaty, do ktorého bola zaradená hnuteľná vec ako súpisová položka č. 1.

Za účelom speňaženia vyššie uvedenej hnuteľnej veci správca vyhlásil:

a. 1. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 233/2020 pod č. K087274 dňa 03.12.2020;

b. 2. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 244/2020 pod č. K090624 dňa 18.12.2020;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. kolo ponukového konania, pričom toto kolo bolo vyhlásené oznámením zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 4/2021 pod č. K000615 dňa 08.01.2021.

Ani v jednom z vyššie uvedených kôl nebola v termíne na predkladanie ponúk doručená ponuka záujemcu.
Z tohto dôvodu bolo ponukové konanie neúspešné.

Podľa ustanovenia § 167q ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že súpisová položka č. 1 zaradená
do súpisu všeobecnej podstaty prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K003499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mišalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnicka 397/10, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/78/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S 1483, ktorý bol na
základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 4OdK/78/2020 zo dňa 04.11.2020 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 227/2020 dňa 25.11.2020, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka, pána
Miroslava Mišalka, Požiarnicka 397/10, 900 51 Zohor, Slovenská republika dátum narodenia: 10.01.1991
(„Dlžník“), 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 Dlžníka nepokryje náklady konkurzu.

Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

V Bratislave, 19.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K003500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Mindáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/437/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/437/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ
Por. súpisnej Parcela
Druh
č.
položky registra
majetku

Výmera Parcelné
Okres
v m2
číslo

Deň
zápisu
Katastrálne Číslo Spoluvlastnícky
majetku
územie
LV
podiel dlžníka
do
súpisu

Obec

1

Pozemok "C"

Zastavaná
plocha a 130
nádvorie

939/39

Malacky Stupava Stupava

2972 1/1

19.1.2021

2

Pozemok "C"

Orná
pôda

20

5114/3

Malacky Stupava Stupava

2972 1/1

19.1.2021

3

Pozemok "C"

Orná
pôda

12

5114/7

Malacky Stupava Stupava

2972 1/1

19.1.2021

4

Pozemok "C"

Orná
pôda

65

5113/6

Malacky Stupava Stupava

7732 1/1

19.1.2021

Typ súpisnej
Por.
položky
Popis
č.
majetku

Obchodné
meno

Sídlo

IČO

5

Obchodný
Iná majetková
podiel
hodnota
dlžníka

Čsl. Tankistov
HM real plus
134, 841 06
s.r.o.
Bratislava

46
938
851

6

Obchodný
Iná majetková
podiel
hodnota
dlžníka

HM real
s.r.o.

Čsl. Tankistov
134, 841 06
Bratislava

35
850
159

Zápis
Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 86476/B
Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 28014/B

Dôvod
zápisu
majetku
do
súpisu
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR
§ 167h
ods. 1
ZKR

260,00
EUR
40,00
EUR
24,00
EUR
130,00
EUR

Deň zápisu
majetku do
súpisu

Dôvod zápisu
Súpisová
majetku do
hodnota
súpisu

19.1.2021

§ 167h ods. 1
500,00 EUR
ZKR

19.1.2021

§ 167h ods. 1
332,00 EUR
ZKR

V Bratislave, dňa 19.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Mindáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/437/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/437/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Hana Mindáková, nar. 17.12.1959,
trvale bytom Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania
na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Typ súpisnej
Parcela
položky majetku registra
Pozemok

"C"

Pozemok
Pozemok
Pozemok

"C"
"C"
"C"

Druh
Zastavaná plocha
a nádvorie
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v Parcelné
m2
číslo

Okres

Číslo
LV

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

130

939/39

Malacky Stupava Stupava

2972

1/1

20
12
65

5114/3
5114/7
5113/6

Malacky Stupava Stupava
Malacky Stupava Stupava
Malacky Stupava Stupava

2972
2972
7732

1/1
1/1
1/1

Obec

Katastrálne
územie

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu ako súbor majetku;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 27OdK/437/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Bratislave, dňa 19.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K003502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Heleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/140/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Miroslav Heleš, nar. 13.09.1957, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06
Bratislava – Rača, upúšťa od dražby zverejnenej pod položkou K091191 v Obchodnom vestníku č. 246/2020 zo
dňa 22.12.2020.
Dôvodom upustenia od dražby je ust. § 10 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 v znení neskorších predpisov.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K003503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hana Mindáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/437/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/437/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Hana Mindáková, nar. 17.12.1959,
trvale bytom Borovicová 1152/52, 900 55 Lozorno (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v I. kole ponukového konania
na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
Typ súpisnej
položky majetku
Iná majetková
hodnota
Iná majetková
hodnota

Obchodné
meno
Obchodný podiel HM real plus
dlžníka
s.r.o.
Obchodný podiel
HM real s.r.o.
dlžníka
Popis

Sídlo

IČO

Zápis

Čsl. Tankistov 134, 841
06 Bratislava
Čsl. Tankistov 134, 841
06 Bratislava

46 938
851
35 850
159

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 86476/B
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 28014/B

I. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

majetok bude speňažený za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok môže byť speňažený jednotlivo, alebo ako súbor;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech konkurznej
podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno na adrese: office@bankruptcy.sk resp. telefonicky na
tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 27OdK/437/2020 – neotvárať.“
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 19.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K003504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančiová Ľudmila, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 3162/12, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1956
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/5/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees so sídlom Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ing. Ľudmila Jančiová, nar. 03.06.1956, trvale bytom Veternicová 3162/12, 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: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481, v celkovej hodnote 420,59 -EUR, ktorá bola doručená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty

K003505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Turčáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1973
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/475/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/475/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Pavol Turčáni, nar. 24. 03. 1973, trvale bytom
Furdekova 1619/8, 851 03 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje súpis majetku:

Číslo súpisovej položky: 1
Popis: Obchodný podiel vo výške 100% základného imania v obchodnej spoločnosti LARID, s.r.o. (IČO: 36
780 936)
Súpisová hodnota: 6.639 €
Dátum zápisu: 01.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 2
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 62 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Záhrada, parcelné číslo: 96/1, výmera: 3202 m2, parcela registra „C“, spoluvlastnícky podiel: 1/4,
- Záhrada, parcelné číslo: 96/2, výmera: 693 m2, parcela registra „C“, spoluvlastnícky podiel: 1/4,
- Zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo: 97, výmera: 1312 m2, parcela registra „C“, spoluvlastnícky
podiel: 1/4
- Rodinný dom, súpisné číslo: 226, parcela: 97, spoluvlastnícky podiel: 1/4,
Súpisová hodnota: 7.716 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 3
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Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 365 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Orná pôda, parcelné číslo: 476/2, výmera: 88164 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/96,
Súpisová hodnota: 610 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 4
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 442 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Orná pôda, parcelné číslo: 598/1, výmera: 9253 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/72,
- Orná pôda, parcelné číslo: 602/24, výmera: 5890 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/72,
Súpisová hodnota: 139 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 5
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 443 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Ostatná plocha, parcelné číslo: 595, výmera: 1222 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
- Orná pôda, parcelné číslo: 596/17, výmera: 32575 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
Súpisová hodnota: 969 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 6
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 444 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 273, výmera: 590 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/360,
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 274, výmera: 514 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/360,
Súpisová hodnota: 1 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
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Číslo súpisovej položky: 7
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 448 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 483/2, výmera: 3216 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 483/3, výmera: 3152 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
- Ostatná plocha, parcelné číslo: 484/2, výmera: 180 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
Súpisová hodnota: 74 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 8
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 453 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 599/24, výmera: 2231 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel:
1/72,
- Orná pôda, parcelné číslo: 600, výmera: 410 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/72,
- Orná pôda, parcelné číslo: 601, výmera: 1244 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/72,
Súpisová hodnota: 21 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 9
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 491 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Orná pôda, parcelné číslo: 468/3, výmera: 16089 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/12,
- Orná pôda, parcelné číslo: 710/1, výmera: 20184 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/12,
Súpisová hodnota: 2.009 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 10
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 540 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Vodná plocha, parcelné číslo: 94/2, výmera: 95 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/8,
- Záhrada, parcelné číslo: 95, výmera: 185 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/8,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 45 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 11
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 851 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Orná pôda, parcelné číslo: 699, výmera: 5931 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/8,
Súpisová hodnota: 493 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Číslo súpisovej položky: 12
Popis: Nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 852 (k.ú. Malé Chyndice, okres Nitra)
- Trvalý trávny porast, parcelné číslo: 700, výmera: 5931 m2, parcela registra „E“, spoluvlastnícky podiel: 1/24,
Súpisová hodnota: 61 €
Dátum zápisu: 16.12.2020
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Bratislava, 19.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K003506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu: Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35 726 768 v konkurze vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37K/26/2018 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky
veriteľa:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradicka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: 9/S/1, prihlásená suma 6,58,- EUR
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: 9/S/2, prihlásená suma 242,35,- EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca úpadcu

K003507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2376/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr Tibor Timár, správca úpadcu – Ing. Viera Príbelová, nar.: 07.05.1958, bytom Špačinská cesta
1341/100, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/334/2020, týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky
MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje III. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

Pozemok parcelné číslo 7797, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 3279 m², umiestnený
mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 3013, pre katastrálne územie: Hlboké, vo
výške podielu 2/3153 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,08 m2), súpisová hodnota - 3,00 eur (OBV
238/2020),
Pozemok parcelné číslo 7901, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 7970 m², umiestnený
mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 4559, pre katastrálne územie: Hlboké, vo
výške podielu 23/7955 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 23,04 m2), súpisová hodnota – 33,00 eur (OBV
238/2020).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Ing. Viera Príbelová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
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označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet
správcu, vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň
pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný deň.
V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca
záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
9. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca môže podmienky ponukového
konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný
výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

80

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

V Šali, dňa 19.01.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K003508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kolmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Seredská 4015/174, 917 05 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1969
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/383/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021 č. k.: 25OdK/383/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 15.01.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969, trvale bytom Ulica Seredská 4015/174,
917 05 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/383/2020S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K003509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kolmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Seredská 4015/174, 917 05 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1969
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/383/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/383/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.01.2021 č. k.: 25OdK/383/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 15.01.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969, trvale bytom Ulica Seredská 4015/174,
917 05 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
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Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Zuzana Kolmanová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K003510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubice 27, 930 39 Hubice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/297/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Zdenka Danielová, narodená 05.07.1987, trvale bytom
930 39 Hubice 27, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno , Uznesením Okresného súdu Trnava pod č. k.
25OdK/297/2020, zo dňa 27. októbra 2020. Vzhľadom k tomu , že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka
v zmysle ust.§ 166i zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol
zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ,
správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z
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.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K003511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Janko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1447/27, 924 01 1447/27
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2020S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 , 920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Marek Janko, narodený 27.11.1984, trvale bytom
Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Marek Janko, IČO: 43 527 183, s
miestom podnikania Mierová 1447/27, 924 01 Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava ,
Uznesením Okresného súdu Trnava pod č. k. 26OdK/44/2020, zo dňa 30. októbra 2020. Vzhľadom k tomu , že
po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust.§ 166i zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu , správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z 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.“
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K003512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šárkány Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľníky ..., 930 52 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/173/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Ladislav Šárkány, nar. 06.05.1958, , 930 11 Topoľníky, 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 09.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
OTP Banka Slovensko, a.s.

IČO:
Ulica: Číslo: Obec
PSČ: Štát
31318916 Štúrova 5
Bratislava 813 54 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
32 592,16 €

LawService Recovery, k.s., správca
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K003513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Puchel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Generála Goliána 6023/57, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/286/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka Erik
Puchel, nar. 25.07.1981, bytom Ulica Generála Goliána 6023/57, 91702 Trnava, ( ďalej len “ dlžník “) podľa
ustanovenia § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 1. kolo
na predaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľností dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 1. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 1. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti STARSHINE, s.r.o., sídlom Hospodárska 75, 91701
Trnava, IČO: 44 976 330.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
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d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.
6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/286/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako súpisová hodnota obchodného podielu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk
podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja správcom.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená. Neúspešnými
záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50%
kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 19.01.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka
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K003514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ladvenica - LADVENICA TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 857 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/29/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/29/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

UPUSTENIE OD PONUKOVÉHO KONANIA
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod položkou: K001943
V zmysle ustanovenia § 10 Zákona č. 62/2020 Zb. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení poslednej novely - zákona č. 9/2021 Z. z. účinnom od 19.01.2021, týmto správca JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1477, upúšťa od ponukového konania
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021 pod položkou: K001943 ohľadne speňaženia
majetku dlžníka: Roman Ladvenica – LADVENICA TRANSPORT, s miestom podnikania Coburgova 84, 917 02
Trnava, IČO: 11 857 901, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.
36K/29/2014.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Novák - STAMFI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 029 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2012 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Karol Novák - STAMFI na základe záväzného pokynu Okresného súdu
Trnava zo dňa 12.01.2021 vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu ako súpisové zložky majetku č. 1, 2, 3 a 4
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2013 dňa 11.01.2013 pod položkou K000485. Správca vyzýva záujemcov
na predloženie ponúk v lehote od 26.01.2021 do 09.02.2021 za nasledovných podmienok:
1. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej
hodnoty majetku uvedenej v súpise.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca o obhliadku a informácie o predávanom majetku je povinný sa vopred dohodnúť so správcom na t.č.
033/3702120, emailom na elekt. adrese spravca@michalicka.sk alebo na adrese kancelárie správcu Halenárska
18, 917 01 Trnava, pričom podmienkou realizácie obhliadky je zloženie nenávratného účastníckeho poplatku vo
výške 33,- Eur zo strany záujemcu.
3. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
36K/21/2012, úpadca Karol Novák - STAMFI, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“ na adrese kancelárie správcu:
JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917 01 Trnava. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Záujemca nie je oprávnený do
skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť. Ponuka musí mať minimálne
nasledujúci obsah:
a) nezameniteľné označenie záujemcu,
b) označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
c) návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr posledný deň lehoty
do 15,00 hod. Na ponuku, ktorá nespĺňa náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Správca doručené ponuky spĺňajúce náležitosti uvedené v bode 3 vyhodnotí v lehote 7 dní od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky
podmienky verejného ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotení ako víťaz.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote 7 dní od
doručenia výzvy predložili novú zvýšenú ponuku. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk správca oznámi
všetkým záujemcom.
5. 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. Správca môže s víťazom verejného ponukového konania
uzatvoriť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
6. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na spriznené 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.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K003516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KTP Group, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 616 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36R/1/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ladislav Zselinszky, s adresou kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda, správca ustanovený pre
dlžníka KTP Group, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 616 079, so sídlom Kalinčiakova 12, 917 01 Trnava, IČO:
36 616 079, týmto oznamuje, že schvaľovacia schôdza veriteľov, ktorá sa mala konať dňa 20.01.2021 o 10:00
hod. vo veľkej zasadačke na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda, sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neuskutoční z dôvodu, že podľa stanoviska Okresného súdu Trnava zo dňa 19.01.2021 sa schvaľovacia schôdza
nemôže uskutočniť vzhľadom na núdzový stav a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania,
ktoré majú za cieľ zamedziť šíreniu nebezpečnej nákazlivej choroby Covid-19 spôsobených koronavírusom
(SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Nová (náhradná) schvaľovacia schôdza bude zvolaná správcom v súlade s ustanoveniami § 146 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

K003517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/16/2018 na majetok úpadcu:
UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31 611 940, so sídlom: Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 39762/T, (ďalej v texte len
„Úpadca“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, týmto zvoláva schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 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, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2021 (pondelok) o 13,00 hod. v priestore hotela Holiday
Inn na adrese: Hornopotočná ulica 5, 917 01 Trnava.
Program schôdze veriteľov :
1. Prezencia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba člena veriteľského výboru
3. Záver
Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 12.30 hod do 13.00 hod..
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra a štatutárny orgán právnickej osoby alebo jej člen predloží doklad totožnosti, a
zástupcovia veriteľov- fyzických a právnických osôb predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
a doklad totožnosti.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003518
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

UPUSTENIE OD PONUKOVÉHO KONANIA
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021 pod položkou: K002782
V zmysle ustanovenia § 10 Zákona č. 62/2020 Zb. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení poslednej novely - zákona č. 9/2021 Z. z. účinného od 19.01.2021, týmto správca JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1477, upúšťa od ponukového konania
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021 pod položkou: K002782 ohľadne speňaženia
majetku 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, ktorého
konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25OdK/238/2020.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Búran Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Svätej Trojice 7, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/59/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu Milan
Búran, narodený 03.03.1957, trvale bytom 927 01 Šaľa v konkurze vedenom Okresným súdom Trnava pod
sp.zn. 26OdK/59/2020 oznamujem, že s poukazom na čl. XIII. bod 4 zákona č. 9/2021 Z.z., ktorým sa okrem
iného aj dopĺňa nové ustanovenie § 10 do zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ruším prvé kolo verejného ponukového
konania, ktorého podmienky boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2021 zo dňa 11.1.2021 pod položkou
K0009991.

K003520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriho Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1052 / 3, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/19/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca
úpadcu Ladislav Kriho, narodený 01.11.1962, trvale bytom Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové, v konkurze
vedenom Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 26OdK/19/2020 oznamujem, že s poukazom na čl. XIII. bod
4 zákona č. 9/2021 Z.z., ktorým sa okrem iného aj dopĺňa nové ustanovenie § 10 do zákona č. 62/2020 Z.z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,
ruším tretie kolo verejného ponukového konania, ktorého podmienky boli zverejnené v Obchodnom vestníku č.
7/2021 zo dňa 13.1.2021 pod položkou K001621.

K003521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

UPUSTENIE OD PONUKOVÉHO KONANIA
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod položkou: K001279
V zmysle ustanovenia § 10 Zákona č. 62/2020 Zb. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení poslednej novely - zákona č. 9/2021 Z. z. účinného od 19.01.2021, týmto správca JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1477, upúšťa od ponukového konania
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod položkou: K001279 ohľadne speňaženia
majetku úpadcu: DEFEKTOSPOL SK s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 850 683, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 35103/T, ktorého konkurzné konanie je
vedené na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/1/2018.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K003522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Benčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 956/53, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1977
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/258/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/258/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, zn. správcu
S1765 správca úpadcu: Tomáš Benčik, narodený 07.05.1977, trvale bytom Veterná ulica 956/53, 930 39 Zlaté
Klasy v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Dunajskej Strede, dňa 19.01.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K003523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Lackovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tehelná 5721 / 33, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/62/2020 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/62/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K003524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kajaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 859/5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/485/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/485/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anton Kajaba, nar. 04.11.1969, trvale bytom
Partizánske, sp. zn. 38OdK/485/2020 zo dňa 12.11.2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu 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

91

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. 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. Karol Porubčin, správca

K003525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zigo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1960
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO / Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica / Školská 232/4, 017 01 Považská
Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 885 750 / 24.09.1960 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/292/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/292/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Miroslav Zigo, nar. 24.09.1960, trvale bytom Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO, IČO: 32 885 750 so sídlom Školská
232/4, 017 01 Považská Bystrica, uznesením Okresného súdu Trenčín pod č. k. 38OdK/292/2020-18 zo dňa
26.06.2020, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Zigo, nar. 24.09.1960, trvale
bytom Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Zigo-ZKF
ELEKTRO, IČO: 32 885 750 so sídlom Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica zrušuje.
V Bratislave, dňa 19.01.2020
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca
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K003526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlavatá Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašné ., 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/176/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/176/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Švermova 23, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Mária Hlavatá, nar. 09.04.1962, trvale bytom 916 14 Hrašné, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom
Trenčín pod sp. zn. 40OdK/176/2017
týmto oznamuje, že:
príslušný spoluvlastnícky podiel dlžníka na parcele registra "E":
p.č. 1719, 686/2, 1573, 421
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 47/2019 dňa 07.03.2019 / č.
80/2019 dňa 25.04.2019
nebol speňažený ani v 3. ponukovom konaní, a preto v súlade s § 167p ods. 2 ZKR prestal podliehať
konkurzu.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K003527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OIL ONE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 260 774
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu OIL ONE, a.
s., so sídlom: Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 50 260 774 (ďalej len ,,Úpadca“),
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 38K/17/2019, týmto v zmysle ustanovenia
§ 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dopĺňa súpis všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

5
Peňažná pohľadávka
31.498,50
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Hodnota (trhová) v €
31.498,50
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
18.01.2021, úhrada faktúry č. 20170128 a
Deň a dôvod zapísania do súpisu
20170129
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
DS – PPH, s.r.o., IČO: 36 275 573, so sídlom:
sídlo/nar./IČO)
Novozámocká 104, 949 01 Nitra
Suma (istina + príslušenstvo)
31.498,50 EUR + prísl.
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
faktúra č. 20170128 a faktúra č. 20170129

Číslo súpisovej zložky
6
Typ súpisovej zložky
Peňažná pohľadávka
Súpisová hodnota v €
28.838,37
Hodnota (trhová) v €
28.838,37
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
18.01.2021, úhrada faktúry č. 20170073
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
SK-NEUTRON s.r.o., IČO: 46 749 357,
sídlo/nar./IČO)
sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava
Suma (istina + príslušenstvo)
28.838,37 EUR + prísl.
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
faktúra č. 20170073

so

JUDr. Marek Piršel, správca

K003528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámečníková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravské Lieskové 437, 916 42 Moravské Lieskové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/502/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/502/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 167j v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn.: 38OdK/502/2020 na dlžníka Jana Zámečníková, nar.
17.07.1976, bytom 916 42 Moravské Lieskové 437.
Popis

Rodinný dom

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové
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Ulica

Moravské Lieskové

Orientačné číslo vchodu

-

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslo LV

10345

Súpisným číslom

1021

Parcelovým číslom

21728

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

375 €

Spoluvlastnícky podiel

1/12

Poznámka

K pozemku pod stavbou nie je evidovaný právny vzťah na liste vlastníctva

Druh pozemku

Orná pôda

Výmera v m2

1844

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslom LV

721

Súpisným číslom

-

Parcelovým číslom

21348

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

309,98 €

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Druh pozemku

Orná pôda

Výmera v m2

2888

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslom LV

1767

Súpisným číslom

-

Parcelovým číslom

21405/1

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

161,82 €

Spoluvlastnícky podiel

1/6
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Druh pozemku

Trvalý trávny porast

Výmera v m2

1772

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslom LV

10048

Súpisným číslom

-

Parcelovým číslom

23274

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

0,20 €

Spoluvlastnícky podiel

1/360

Druh pozemku

Trvalý trávny porast

Výmera v m2

4706

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslom LV

2351

Súpisným číslom

-

Parcelovým číslom

22952

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

0,51 €

Spoluvlastnícky podiel

1/360

Druh pozemku

Orná pôda

Výmera v m2

474

Štát

Slovenská republika

Obec

Moravské Lieskové

Katastrálne územie

Moravské Lieskové

Číslom LV

10449

Súpisným číslom

-

Parcelovým číslom

21748/1

Deň zápisu do súpisu majetku

19.01.2021

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

159,36 €

Spoluvlastnícky podiel

1/1

V Novom Meste nad Váhom dňa 19.01.2021
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JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K003529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Hambalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/531/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/531/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Dominik Hambalko, nar.
19.03.1990, trvale bytom Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Švermova 23, 911 01 Trenčín, a to
počas pracovných dní v čase od 8:30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky
na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K003530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Hambalko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/531/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/531/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Dominik Hambalko, nar.
19.03.1990, trvale bytom Slatinská 1333/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/ meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktoré bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kauciu tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K003531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36 / 0, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z 10. zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznom konaní č. k. 28K/36/2009 – S 41 úpadcu BarBag, s.r.o.,
Pivovarská 442/36, 019 01 Ilava, IČO: 36 761 133, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.1.2021 o 10,30 hod v sídle
správcu: Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Prítomní:
Zástupca veriteľov: Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN, Skala 634/46, 019 01 Ilava, IČO: 17 905 532
Správca: JUDr. Otília Prachařová
Program:
1. Návrh na schválenie víťaza verejného ponukového konania
Bod 1. programu:
Správca informoval zástupcu veriteľov, že v IV. kole verejného ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v OV
237/2020 dňa 9.12.2020, bola správcovi v lehote na predkladanie ponúk doručená jedna ponuka od záujemcu,
JUDr. Peter Práznovský. Obálku správca otvoril dňa 4.1.2021 a súčasne aj ponuku vyhodnotil ako víťaznú, o čom
spísal zápisnicu, ktorú zástupcovi veriteľov ukázal a následne jej obsah aj prečítal.
Podľa čl. IV. bod 6. podmienok verejného ponukového konanie, je správca povinný predložiť víťaza verejného
ponukového konania na schválenie zástupcovi veriteľov.
Zástupca veriteľov si správcu vypočul. Uviedol, že ponúkaná cena vzhľadom na výšku pohľadávky je pomerne
nízka. Aj napriek tomu, s ohľadom na dĺžku trvania konkurzu, je potrebné schváliť víťaza.
Správca navrhol hlasovať za uznesenie č. 1/2021:
Zástupca veriteľov schvaľuje víťaza verejného ponukového konania tak, ako je to uvedené v zápisnici zo dňa
4.1.2021 o otváraní obálok a vyhodnotení ponúk.
Hlasovanie:

Za
Proti

1 hlas
0 hlasov
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0 hlasov

Uznesenie č. 1/2021 bolo prijaté.
Dubnica nad Váhom, dňa 15.1.2021
Zástupca veriteľov Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN, Skala 634/46, 019 01 Ilava, IČO: 17 905 532, v. r.
Správca: JUDr. Otília Prachařová, v. r.

K003532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušťák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom ., 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1945
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Vladimír Harušťák, nar. 20.09.1945, trvale bytom Dubnica nad Váhom týmto oznamuje, že
v súvislosti s prijatými opatreniami s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky
a v súlade s prijatými všeobecne záväznými predpismi a zmenou zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v platnom znení, ruší
verejné ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 pod č. K001311.
LICITOR recovery, k.s., správca

K003533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/282/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/282/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Ján Vereš, nar. 29.06.1993, trvale bytom 958 01 Partizánske, vo veci vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/282/2020, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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V Trenčíne, dňa 19.01.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K003534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurči Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 889, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/304/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Viliam Jurči, nar. 28.07.1964, trvale bytom Trnávka 889, 913 33 Horná Súča, vo veci
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/304/2020, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 19.01.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K003535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štepík Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2078 / 168, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/434/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/434/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka IČO 35724803
Prihlásená suma celkom: 261,91,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 3
JUDr. Alojz Žitník – správca
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K003536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bielik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 155 / 244, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1954
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/170/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Vladimír Bielik Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Kubranská 155/244, 911 01 Trenčín IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 24.07.1954 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 40OdK/170/2020 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/170/2020

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Bielik, nar. 24.7.1954, trvale bytom Kubranská 155/244, 911 01
Trenčín (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a
nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
118/2020 dňa 22.06.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným
odhadom správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/2, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 354 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4 602,00
Mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 4 602,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/3, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 66 m2 , v k.ú. Orechové, obec
Trenčín, okres Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 858,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 858,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 697/4, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 15 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 195,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 195,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 699/4, druh: ostatná plocha, vo výmere 22 m2 , v k.ú. Orechové, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1227
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 286,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 286,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2392/1, druh: orná pôda, vo výmere 3007 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1672
spoluvlastnícky podiel: 3/10
suma: 4 961,55
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 4 961,55 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2566, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 677 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3052
spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 148,94
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 148,94 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2614, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 339 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3063
spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 74,58
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 74,58 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2615, druh: trvalý trávny porast, vo výmere 1182 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3063
spoluvlastnícky podiel: 1/25
suma: 260,64
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 260,64 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 996, druh: orná pôda, vo výmere 1209 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3137
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 664,95
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 664,95 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1940, druh: orná pôda, vo výmere 633 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3139
spoluvlastnícky podiel: 1/15
suma: 232,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 232,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 682, druh: orná pôda, vo výmere 46 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3367
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 25,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1154, druh: orná pôda, vo výmere 183 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3506
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 201,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 201,30 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 1625, druh: orná pôda, vo výmere 299 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3506
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 328,90
Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 328,90 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1238/83, druh: ostatná plocha, vo výmere 282 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4598
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 155,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 155,10 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1238/128, druh: ostatná plocha, vo výmere 55 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres
Trenčín, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 4609
spoluvlastnícky podiel: 1/10
suma: 30,25
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 30,25 EUR

Pozemok:
parcela registra “E” č. 2345, druh: orná pôda, vo výmere 643 m2 , v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín,
Slovenská republika, zapísaný na LV č. 3051
spoluvlastnícky podiel: 1/5
suma: 707,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 707,30 EUR

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 40OdK/170/2020 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault
Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimíra
Bielika. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00 hod.
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne alebo
poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale
osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
· pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 406182019. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
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odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Trenčíne, dňa 19.01.2021

Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K003537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 293/56, 935 87 Santovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/278/2020 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/278/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Filip
Hanuska, nar. 16.10.1984, bytom Vodárenská 293/56, 935 87 Santovka, vyhlasuje 3. 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. 243/2020 dňa 17.12.2020 pod zn. K090425). Ponukové konanie sa
uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1:
Por.
Popis
č.

1

Celková
suma

Súpisová
hodnota

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti OLIHOLDING s.r.o., so sídlom Levická 350, 935 87 Santovka, IČO: 51 5.000,00 2.567,00
332 655, základné imanie: 5.000,00 €, podiel na základnom imaní: 100 %
€
€

2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
3. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania v zalepenej obálke s nápisom
„Konkurz Hanuska – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava.
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 Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
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: mbizon@bizon.sk alebo telefonicky:
0918 962 100 (Mgr. Michal Bizoň, LL.M.).
V Nitre dňa 19.01.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K003538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Dömeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 4463/22, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/273/2020 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/273/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Veronika
Dömeová, nar. 13.04.1967, bytom Šafárikova 4463/22, 940 02 Nové Zámky, oznamuje podľa § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 19.01.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K003539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Koprda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná 281/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/230/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/230/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvencia, k. s., správca úpadcu Ing. Ján Koprda, nar. 05.07.1966, bytom Južná 281/2, 949 01 Nitra, zverejňuje
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznámenie o doručení prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, s celkovou výškou prihlásenej sumy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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696,92 EUR.
Insolvencia, k. s., správca

K003540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janov dvor 10A/7392, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/257/2020 S 423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/257/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 04.11.2020, č.k. 29OdK/257/2020,
konkurz na dlžníka Renáta Kollárová, rodné priezvisko Dráfiová, nar. 23.01.1964, rodné číslo XXXXXX/XXXX,
bytom Janov dvor 7392/10A, 940 01 Nové Zámky, podnikajúca pod obchodným menom Renáta Kollárová
TREND, IČO: 34 966 358, s miestom podnikania Cyrilometódska I 9, 940 01 Nové Zámky, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2000. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, zapísaný do
zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.11.2020, č. OV
217/2020, č. zverejnenia K081210, na strane 119 až 121. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 11.11.2020
(vrátane).
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej často zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení.
Správca nezistil žiaden majetok z dostupných zdrojov, ktorý by slúžil na uspokojenie nákladov konkurzu
a veriteľov aspoň pomerne.
Poľa ZKR platí :
§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Keďže správca žiaden majetok nezistil, došiel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu. Z uvedeného dôvodu správca oznamuje, že konkurz sa končí. Publikovaním tohto oznámenie
v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K003541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum a čas konania zasadnutia: 15.01.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: kancelária správcu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 23K/1/2020
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1/ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká
republika podnikajúca na územi SR prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, písomné hlasovanie podľa § 38 ods. 3
ZoKR je prílohou zápisnice
2/ Smartwings, a.s. so sídlom K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 63 135
3/ Smartwings Slovakia, s.r.o. so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 880 627
Členovia 2/ a 3/ v zastúpení: ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47
249 129, písomné hlasovanie podľa § 38 ods. 3 ZoKR je prílohou zápisnice

Program zasadnutia Veriteľského výboru:

1. Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu.

Veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZoKR) uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci traja členovia.
Správca v Pozvánke na zasadnutie veriteľského výboru zo dňa 04.01.2021 zároveň k uvedenému programu
zasadnutia veriteľského výboru informoval o stave a povahe súpisu všeobecnej podstaty a požiadal o súhlas so
speňažením nasledovnou formou:
Správca navrhuje speňažiť majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
a/ v ponukovom konaní podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZoKR vyhlásenom v obchodnom vestníku za
podmienok navrhnutých v prílohe Pozvánky,
b/ Ponukové konania môžu byť vyhlásené pre každý súbor majetku prípadne jeho časť samostatne,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c/ Spôsob speňaženia sa bude vzťahovať aj na prípadné doplnenia súpisu všeobecnej podstaty, ak príslušný
orgán nerozhodne inak.
Hlasovanie:
Veriteľ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Smartwings, a.s.
Smartwings Slovakia, s.r.o.
SPOLU

Počet hlasov
1
1
1
3

Hlasovanie ZA
1
1
1
3

Hlasovanie PROTI
-

Zdržal sa hlasovania
-

Uznesenie prijaté
Námietky: neboli vznesené

Uznesenie č. 1: Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas so speňažením majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu:
a/ v ponukovom konaní podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZoKR vyhlásenom v obchodnom vestníku za
podmienok navrhnutých v prílohe Pozvánky,
b/ Ponukové konania môžu byť vyhlásené pre každý súbor majetku prípadne jeho časť samostatne,
c/ Spôsob speňaženia sa bude vzťahovať aj na prípadné doplnenia súpisu všeobecnej podstaty, ak príslušný
orgán nerozhodne inak.

Zasadnutie ukončené dňa 15.1.2021 o 11:10 hod.

4 Prílohy zápisnice:
Písomné hlasovanie predsedu veriteľského výboru
Písomné hlasovanie veriteľa Smartwings a.s.
Písomné hlasovanie veriteľa Smartwings Slovakia s.r.o.
Podmienky ponukového konania

Vyhotovil predseda veriteľského výboru:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, 140 92, Česká republika
podnikajúca na územi SR prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
Za predsedu veriteľského výboru:

JUDr. Katarína Jánošová
Právnik tímu Právne vymáhanie úverov SK
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Na základe poverenia zo dňa 08.04.2020

Na zasadnutí prítomný správca: JUDr. Ján Polomský

K003542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Bakoni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 7/1093, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola verejného ponukového konania
Správca dlžníka Róbert Bakoni, 27.04.1974, bytom Dolný koniec 1093/7, 943 54 Svodín (ďalej tiež ako „dlžník"),
v konkurze vedenom pod sp.zn.: 30OdK/238/2020, v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) vyhlásil II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
číslo súpisovej
zložky

typ súpisovej
zložky

druh pozemku

parcela
registra

výmera

1.

nehnuteľná vec

zastavaná plocha a
nádvorie

C

525

2.

nehnuteľná vec

ostatná plocha

C

472

štát,
obec
SR,
Pribeta
SR,
Pribeta

kat.
územie

č.
LV

parc.
č.

spoluvlastnícky
podiel

Pribeta

372 11/23

1/1

Pribeta

372 11/52

1/1

II. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 02/2021 zo dňa 05.01.2021 pod číslom K00318.
V súlade s podmienkami II. kola verejného ponukového konania zo dňa 30.12.2020, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 15.01.2021.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručené ponuky od viacerých záujemcov
Záujemca č. 1: dátum doručenia ponuky: 13.01.2021; ponúkaná cena za súp. zložku č. 1: 2611,00 Eur,
ponúkaná cena za súp. zložku č. 2: - Eur, potvrdenie o zaplatení: áno, výška zálohy: celá ponúkaná kúpna cena
vo výške 2.611,00 Eur;
Záujemca č. 2: dátum doručenia podnuky: 13.01.2021; ponúkaná cena za súp. zložku č. 1: nie je možné určiť,
ponúkaná cena za súp. zložku č. 2: nie je možné určiť, potvrdenie o zaplatení: áno, výška zálohy: celá ponúkaná
kúpna cena vo výške 5.247,00 Eur;
Záujemca č. 3: dátum doručenia ponuky: 15.01.2021; ponúkaná cena za súp. zložku č. 1: 2.600,00 Eur,
ponúkaná cena za súp. zložku č. 2: 2.600,00 Eur, potvrdenie o zaplatení: áno, výška zálohy: celá ponúkaná
kúpna cena 5.200,00 Eur
Záujemca č. 4: dátum doručenia ponuky: 15.01.2021; ponúkaná cena za súp. zložku č. 1: 2.800,00 Eur,
ponúkaná cena za súp. zložku č. 2: 2.520,00 Eur, potvrdenie o zaplatení: áno, výška zálohy: celá ponúkaná
kúpna cena 5.320,00 Eur
Záujemca č. 5: dátum doručenia ponuky: 15.01.2021; ponúkaná cena za súp. zložku č. 1: 2.782,40 Eur,
ponúkaná cena za súp. zložku č. 2: 2.501,60 Eur, potvrdenie o zaplatení: áno, výška zálohy: celá ponúkaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpna cena 5.284,00 Eur
Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 18.01.2021
Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 18.01.2021 vyhodnotil predloženú ponuku nasledovne:
Cenovú ponuku záujemcu č. 4 za súp. zložku č. 1 s navrhovanou kúpnou cenou vo výške 2.800,00 Eur správca
prijíma.
Cenovú ponuku záujemcu č. 3 za súp. zložku č. 2 s navrhovanou kúpnou cenou vo výške 2.600,00 Eur správca
prijíma.
Na cenovú ponuku záujemcu č. 2 nemožno prihliadať, nakoľko nešpecifkoval navrhovanú kúpnu ceny pre
jednotlivé súp. zložky, teda navrhovaná kúpna cena nie je dostatočne učitá.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že II. kolo verejného ponukového konania na predaj jetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty majetku dlžníkabolo úspešne ukončené, a s úšpešnými uchádzačmi
bude uzatvorená zmluva do 30 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 19.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K003543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Bakoni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 7/1093, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Róbert Bakoni, 27.04.1974, bytom Dolný koniec 1093/7, 943 54 Svodín (ďalej tiež ako „dlžník"),
v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 96 ods. 2 ZKR týmto 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.
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 rozvh.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý 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 ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate
nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v
inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada.
Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
JUDr. Marián Dobiš, 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

113

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

K003544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalides Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 217/9, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/243/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 22.10.2020 v právnej veci č. k. 29OdK/243/2020 majetok
dlžníka : Erik Michalides, nar. 26.01.1977, bytom Partizánska 217/9, 956 19 Krnča, podnikajúci pod obchodným
menom Erik Michalides – interiErik, IČO: 45 271 631, s miestom podnikania ulica Partizánska 217/9, 956 19
Krnča týmto o z n a m u j e m ,
že som v právnej veci č.k. 29OdK/243/2020 zapísal do Zoznamu
pohľadávok jednu pohľadávku veriteľa : Prvá stavená sporiteľňa, a.s., sídlom : Bajkalská 30, Bratislava, IČO :
31335004, s prihlásenou sumou 6.977,14 €, doručenú správcovi po základnej prihlasovacej lehote dňa
18.1.2021.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 19.1.2021

K003545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV
č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 pod číslom K092384).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 23.12.2020 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 18.01.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo OPEL ASTRAG) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je
ukončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

114

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

V Nitre, dňa 19.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené v OV
č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 pod číslom K092385).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 23.12.2020 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 18.01.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo ŠKODA
FELICIA) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2
je ukončené.

V Nitre, dňa 19.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K003547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkoveská ulica 177 / 44, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2020
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
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Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra č. 23OdK/78/2020 – 24 zo dňa 10.03.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 53/2020 dňa 17.03.2020, som bol ustanovený za správcu majetku dlžníka Ivan Dávid, nar.
24.07.1980, bytom Veľkoveská ulica 177/44, 951 13 Branč- Veľká Ves, t.č. Novozámocká 147/338, 951 12
Ivanka pri Nitre.
V súlade s §167j ZoKR som ako správca spísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2020 dňa 21.05.2020.
Majetok zapísaný v súpise majetku pod poradovým č. 1 som ako správca nespeňažoval, nakoľko bol v súlade s
§166d ods. 1 ZoKR v Návrhu na vyhlásenie konkurzu označený dlžníkom ako obydlie a zároveň súpisová
hodnota predmetného majetku neprevyšovala hodnotu, ktorá je stanovená zákonom ako nepostihnuteľná hodnota
obydlia.
Za účelom speňaženia súpisovej zložky majetku č. 2 som ako správca zverejnil v Obchodnom vestníku 2 kolá
verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“), nasledovne:
·
·

I. kolo VPK bolo uverejnené v OV č. 160/2020 dňa 19.08.2020;
II. kolo VPK bolo uverejnené v OV č. 175/2020 dňa 18.09.2020.

V I. kole VPK sa neprihlásil žiadny záujemca.
V II. kole VPK bola speňažená súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za sumu v celkovej výške 82,- €.
Vyhodnotenie II. kola VPK bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 190/2020 dňa 02.10.2020.
Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa 05.11.2020.
Ing. Jozef Kulich, správca majetku označeného dlžníka týmto podľa §167u ZoKR zverejňuje Konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznom konaní vedenom na OS Nitra pod spisovou zn.
23OdK/78/2020 nasledovne:
1.Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
Por.č.
Popis
1
Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2
SUMA VÝŤAŽKU SPOLU:

Suma v €
82
82

2.Špecifikácia pohľadávok proti podstate
Por. Dátum
č.
vzniku

Suma v Dátum
€
uspokojenia

Dôvod vzniku

Poradie
uspokojenia
podľa §167t
ods. 1 ZKR

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiace 03/2020 - 11/2020
270.neuspokojené A
(9 x 30.- €)
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty podľa §20 Vyhlášky MS SR
2
05.11.2020
12.60 neuspokojené A
č. 665/2005 Z. z
Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I, položky 5, písm.
3
05.11.2020 c) prílohy zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. a §7a písm. c) zákona č. 0.neuspokojené B
71/1992 Zb
Náklady speňaženia spolu:
282.60
Z toho:
uhradené:
0
neuhradené:
282.60
1

05.11.2020

Výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v sume 82.- € bude použitý na
čiastočnú úhradu nákladov za vedenie kancelárie.
Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

0.- €

Výťažok zo speňaženia majetku určený na rozvrh medzi veriteľov :

0.- €
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

116

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Por. č. v zozname pohľadávok u Zistené
správcu
pohľadávky
v€

Veriteľ

Intrum Debt Finance AG, IČO: CHE100.023.266
Sídlo:
Industriestrasse
13C,
Zug,
Švajčiarsko
1.
1
Zástupca veriteľa:
JUDr. Ján Šoltés, IČO: 37 927 795
Sídlo zástupcu veriteľa: Mýtna 48,
Bratislava
SPOLU

Deň vydania: 22.01.2021

%
podiel Rozvrh výťažku
pohľadávky
v€

1 027.06

100

0.-

1 027.06

100

0.-

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 0 %.
Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov konečného
rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Správca tiež určuje lehotu 15 dní od zverejnenia rozvrhu v Obchodnom vestníku na podanie námietok ku
konečnému rozvrhu výťažku.
Prípadné dotazy môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t. č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
jozefkulich50@gmail.com.
V Nových Zámkoch dňa 19.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K003548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kobidová Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ( t.č. Čerešňová 73/76, 955 01 Veľké Bedzany ) 73, 955 01
Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/239/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/239/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V konkurznej veci vedenej proti úpadcovi

spisová značka súdneho spisu

: 32OdK/239/2019

spisová značka správcovského spisu

: 32OdK/239/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Beata Kobidová, Topoľčany, 955 01

Topoľčany/Beata Kobidová – BECO, Nám. Ľ. Štúra 2,
955 01 Topoľčany
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 25.06.1973/ IČO: 41 978 692
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oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR písm. a).

Dôvod: - splnenie rozvrhu výťažku.

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou

.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K003549
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Richard Kotlár, nar. 25.03.1983, bytom
Nemčiňany 66, 951 81 Nemčiňany, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Kotlár ILO, s miestom
podnikania 951 81 Nemčiňany 66, IČO: 41 041 259, SR, týmto oznamuje (v zmysle § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), že po základnej prihlasovacej lehote si prihlásil pohľadávku veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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35807598, Pribinova 25, Bratislava, SR, uvedená v prihláške pohľadávky pod číslom: 1 - ako pohľadávka vo
výške: 12 904,93 Eur je zapísaná u správcu pod číslom: 33 (pohľadávka pozostáva z istiny vo výške: 1395,45
Eur, úroky 10 284,39 Eur, úroky z omeškania 665,92 Eur, náklady z uplatnenia 559,17 Eur).

K003550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ladunga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/57/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/57/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY Č. 01/2021
Správca JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zn. Správcu S1316 ako navrhovateľ
a dražobník v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) v spojení zákona č. 527/2002 Z. z o dobrovoľných dražbách a o
doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 19 ZoDD oznámenie o
upustení od dražby
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, v
priestoroch zasadacej miestnosti
Dátum konania dražby: 11.02.2021
Čas otvorenia dražby: 10:00
Dražba: 1.kolo dražby

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 3548, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 421/2, druh pozemku záhrada o výmere 429 m2

·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2

Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 284, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m2

·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2

(ďalej len ako „predmet dražby“)
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Predmet dražby zapísaný na LV č. 3548 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/16
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet dražby zapísaný na LV č. 3548 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/16
Predmet dražby zapísaný na LV č. 284 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/48

Dôvody upustenia od dražby:
V zmysle § 19 ods. 1 písm. a) ZoDD v spojení s ust. § 10 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 v znení účinnom odo dňa 19.01.2021, Dražobník upustil od Dobrovoľnej dražby
č. 01/2021.

K003551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mládeneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 145/3, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD PONUKOVÉHO KONANIA
KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975, trvale
bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely, podnikajúca pod obchodným menom: Vladimíra Mládeneková MIA,
s miestom podnikania Rýnska 151/5, 949 11 Nitra, IČO: 40 687 520 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 31.05.2013 (ďalej len „dlžník“) v súlade s § 167p v spojení s ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) podaním zverejneným dňa 12.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 6/2021 vyhlásil 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka (ďalej len „ponukové konanie“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa 30.12.2020.
Podľa ust. § 10 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
(ďalej len „zákon COVID-19“):
„Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby,
poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety
vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do
28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“.
V súlade s ust. § 10 zákona COVID-19 týmto správca dlžníka upúšťa od ponukového konania.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto zrušuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na podávanie
záväzných cenových ponúk na uzatvorenie kúpnej, ktoré bolo zverejnené v OV č. 8/20201 zo dňa 14.01.2021
z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej aj ako "zákon č. 9/2021")

V zmysle §10 zákona č. 9/2021 platí že: Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. Februára 2021
povinní upustiť od vykonávania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania
ponukového konania, alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob
speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto
zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28.februára 2021 povinný upustiť od
vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca týmto zrušuje 2. kolo VPK, ktoré bolo zverejnené v OV
č. 8/20201 zo dňa 14.01.20201.

Opätovné 2. kolo VPK bude znovu vyhlásené zverejnením v OV hneď ako to situácia umožní, avšak nie skôr ako
28.02.2021

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

K003553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD SPECTRUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 544 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu oznamuje v súlade s ust. § 28 ods.3 ZKR, že do ES/kancelárie správcu bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· dňa 04.09.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, Bratislava,
IČO: 30807484 v celkovej výške 19.427,94 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok,
- dňa 09.09.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30807484 v celkovej výške 6.757,66 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok,
- dňa 28.09.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30807484 v celkovej výške 5.322,93 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok,
- dňa 23.10.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, Bratislava,
IČO: 30807484 v celkovej výške 1.054,09 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok,
- dňa 05.11.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30807484 v celkovej výške 447,75 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok,
- dňa 01.12.2020 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10,
Bratislava, IČO: 30807484 v celkovej výške 243,14 EUR, ktorú zapísal do zoznamu pohľadávok.

K003554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 238/12, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/218/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/218/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam zrušení verejného ponukového konania – konkurz Rozália Filová
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Rozália Filová, nar. 26.08.1941, bytom Železničná 238/12, 935 62 Pohronský Ruskov,
štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 29OdK/218/2020 S1533, týmto oznamujem, že sa zrušuje verejné
ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod K001663 ako „Druhé kolo
ponukového konania“ na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 208/2020 zo dňa
28.10.2020 pod K077743 z dôvodu účinnosti 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, v znení zákona č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou
vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a to do 28. februára 2021.
V Topoľčanoch dňa 19.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K003555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mlkvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 64, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Mlkvy nar.22.07.1978, bytom 941 35 Dubník 64
v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty v nasledovnom znení.
Popis
zrážka finančných prostriedkov

V Nitre, dňa 19.01.2021

Súpisná hodnota
1,95,-€

Deň a dôvod zapísania
19.01.2021
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.b) ZKR

JUDr.Peter Bojda

K003556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam zrušení verejného ponukového konania – konkurz Ladislav Balta
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, štátny
občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, týmto oznamujem, že sa zrušuje verejné ponukové
konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod K001664 ako „Prvé kolo
ponukového konania“ na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2020 zo dňa
20.11.2020 pod K084005 (Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA) z dôvodu účinnosti zákona č. 62/2020 Z.
z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a to do 28. februára 2021.
V Topoľčanoch dňa 19.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K003557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 22.01.2021

Okresný súd Nitra
31OdK/241/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam zrušení verejného ponukového konania – konkurz Ladislav Balta
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, štátny
občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, týmto oznamujem, že sa zrušuje verejné ponukové
konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod K001665 ako „Prvé kolo
ponukového konania“ na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2020 zo dňa
20.11.2020 pod K084005 (Pozemky v k.ú. Ipeľský Sokolec, LV č. 160) z dôvodu účinnosti 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, v znení zákona č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a to do 28. februára 2021.
V Topoľčanoch dňa 19.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K003558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam zrušení verejného ponukového konania – konkurz Ladislav Balta
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, štátny
občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, týmto oznamujem, že sa zrušuje verejné ponukové
konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod K001666 ako „Prvé kolo
ponukového konania“ na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 236/2020 zo dňa
08.12.2020 pod K088367 (Mobil Samsung Galaxy A50) z dôvodu účinnosti 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, v znení zákona č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a to do 28. februára 2021.
V Topoľčanoch dňa 19.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K003559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pokrývka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/148/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/148/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 18. 08. 2020, č. k. 1OdK/148/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Martin Pokrývka, nar. 21. 03. 1988, trvale bytom Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica, do 18. 07.
2020 podnikajúci pod obchodným menom Martin Pokrývka, s miestom podnikania Stará Bystrica 476, 023 04
Stará Bystrica, IČO: 43 720 617, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň
súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Andreu Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 24. 08. 2020 č. OV
163/2020 pod podaním číslo K064157.
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: Martin Pokrývka, nar. 21. 03. 1988, trvale bytom Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica, do 18. 07.
2020 podnikajúci pod obchodným menom Martin Pokrývka, s miestom podnikania Stará Bystrica 476, 023 04
Stará Bystrica, IČO: 43 720 617, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Martin Pokrývka, nar. 21.
03. 1988, trvale bytom Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica, do 18. 07. 2020 podnikajúci pod obchodným
menom Martin Pokrývka, s miestom podnikania Stará Bystrica 476, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 43 720 617,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 1OdK/148/2020,
zrušuje.
V Dolnom Kubíne dňa 19. 01. 2021
Mgr. Andrea Buricová, správca

K003560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olejkár Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 81, 013 11 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/173/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Marián Olejkár, nar. 03.09.1961, bytom: Porúbka 81, 013 11 Porúbka,
podnikajúci pod obchodným menom Marián Olejkár, s miestom podnikania Porúbka 81, 013 11 Porúbka, IČO:
10 980 831, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zapisuje dňa
15.01.2021 do zoznamu pohľadávok prihlášku veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, sídlo:
Cintorínska 21, Bratislava, prihlásená suma: 4737,67 €.
JUDr. Radovan Birka, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Chyla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6446/15, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/249/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/249/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka týmto oznamuje, že RUŠÍ vyhlásené 2. kolo ponukového konania na predaj majetku vo
vlastníctve dlžníka Marián Chyla, nar. 06.10.1956, Rybárpoľská 6446/15, 034 01 Ružomberok, zverejnené v OV č.
5/2021 dňa 11.01.2021, a to s poukazom na § 10 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 v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a
zákona č. 9/2021 Z. z.
§ 10 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 v znení zákona č.
92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z.: Dražobník, súdny
exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom
majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju
majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa
účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 28. februára 2021 povinný
upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

K003562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/24/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, správca dlžníka
Vladimír Borák, nar. 01.03.1975, trvale bytom Vysoká nad Kysucou 454, 023 55 Vysoká nad Kysucou týmto
oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 na území
Slovenskej republiky a v súlade s prijatými všeobecne záväznými predpismi a zmenou zákona č. 73/2020 Z.z.,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v platnom
znení, ruší verejné ponukové konanie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2021 zo dňa 18.01.2021 pod
č. K002587.
LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fábry Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvoničná 88 / 34, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/7/2020/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/7/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Upustenie od verejného ponukového konania
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Vlastimil Fábry, nar.
08.01.1980, trvale bytom Zvoničná 88/34, 027 44 Tvrdošín, do 01.10.2019 podnikajúci pod obchodným menom
Vlastimil Fábry, s miestom podnikania: Zvoničná 88, Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín, IČO: 43 453 350, v konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.zn. správc. spisu: 10OdK/7/2020/S1448,
týmto, najmä podľa § 10 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 v
platnom znení,
upúšťam od verejného ponukového konania, zverejneného v OV č. 4/2021 dňa 08.01.2021, a to do 28.02.2021.
S úctou
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K003564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holák Kornel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Gilk
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/356/2019 S1967
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/356/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Upustenie od verejného ponukového konania
JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Kornel Holák, nar.:
12.10.1949, bytom Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.
zn. 1OdK/356/2019,
týmto, najmä podľa § 10 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 v
platnom znení,
upúšťam od verejného ponukového konania, zverejneného v OV č. 4/2021 dňa 08.01.2021, a to do 28.02.2021.

V Žiline dňa 19.01.2021

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

K003565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tabačár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 1221, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 239 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení opakovaného 3. kola verejného ponukového konania
Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu:
1973, správca úpadcu: Jozef Tabačár ,,v konkurze“, trvale bytom: Skalité 1221, 023 14 Skalité, nar.:
08.09.1958, IČO: 14 239 833 (ďalej ako „úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 10 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 v platnom znení, oznamuje, že upúšťa od vykonania
verejného ponukového konania a teda ruší 3. kolo verejného ponukového konania (opakované) na predaj
hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 1 (nákladné
vozidlo - ťahač VOLVO FH 13 480 42T, EČ: CA449CB, modrá farba, rok výroby: 2007, súpisová hodnota:
10.000,- Eur) zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 10/2021 zo dňa 18.01.2021 pod K002594.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K003566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Sasaráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morušová 523/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/42/2020 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/42/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Romana Sasaráková, nar. 27.09.1991, trvale bytom Morušová 523/4, 031 04
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom
kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Gabriela Gregorová, správca

K003567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bobek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dražkovce 58, 038 02 Dražkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/233/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/233/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Bobek, nar. 14.08.1997, trvale bytom Dražkovce 58, 038 02 Dražkovce, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K003568
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca 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, oznamuje v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 13. 01. 2021 doručená:
·

prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa Intrum Slovakia s. r. o., Mýtna 48, Bratislava , IČO:
35 831 154, v celkovej sume 1 654,02 Eur a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 2/I-1

Správca oznamuje konkurzným veriteľom, že preddavok pre popretie pohľadávky môžu skladať v zmysle
ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194 2000, BIC: UNCRSKBX,variabilný symbol:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Martine dňa 19. 01. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 509, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/175/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/175/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Mária Kráľová, nar. 11.
09. 0982, bytom Horná Štubňa 509, 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, oznamuje
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z., že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 18. 01.
2021 doručená:
·

prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa Prazšká energetika, a. s., IČ: 60193913, Na Hroudě
1492/4, Praha 10, Česká republika, v celkovej sume 13 001,61 Kč, čo je v prepočte 483,10 Eur

Správca oznamuje konkurzným veriteľom, že preddavok pre popretie pohľadávky môžu skladať v zmysle
ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and Slovakia, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194 2000, BIC: UNCRSKBX,variabilný symbol:
číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Martine dňa 19. 01. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K003570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Klotáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 139, 023 45 Dolný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/140/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s článkom XIII, § 10 prijatého zákona zo dňa 14.01.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR Slovenskej
republiky č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane v znení neskorších zákonov správca oznamuje, že 1. kolo ponukového
konania na predaj pozemkov, majetkových podielov, nachádzajúcich sa v obci Žilina, katastrálne územie Bánova,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom Vestníku č. 5/2021 dňa 11.01.2021 sa ruší. Správca po dátume 28.02.2021
opakovane zverejní 1. kolo verejného ponukového konania na predaj predmetných majetkových podielov
Ing. Štefan Straka, správca
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K003571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 176, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty 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), týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas
vedenia konkurzného konania nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9:00 h - 12:00 h a od
13:00 h - 16:00 h v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 910 397 100, prípadne e-mailom: sujanska.spravca@gmail.com .

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K003572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 176, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty 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), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „ZKR“),
oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 1OdK/201/2020, ktorým je účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, číslo účtu (IBAN): SK64 8330 0000 0020 0181 2288.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
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Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K003573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žirková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 176, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
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(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
oznamujem, že na majetok 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, (ďalej len
„Dlžník“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, spisová značka: 1OdK/201/2020 zo dňa 11.01.2021 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina; uznesenie
Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 11/2021 dňa 19.01.2021.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Zilina, Nr.
1OdK/201/2020, dated January 11th 2021, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor: Anna
Žirková, born in: July 06th 1963, address: Dubové 176, 038 23 Dubové, Slovak republic, temporary address:
Horná Štubňa 244, 038 46 Horná Štubňa; ( to 30/03/2017 business name: Anna Žirková, registered seat:
Dubové 176, 038 23 Dubové, Slovak republic, Identification number: 40 630 9787); (hereinafter only „Debtor“)
and the trustee JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Zilina was appointed. The resolution of
District Court Žilina was published in the Commercial Bulletin Nr. 11/2021 in January 19th 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
2. The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In
the bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. 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.
4. A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained
by the monetization of the asset securing his claim
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
5. In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Zuzana Šujanská, správca,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi
musí byť prihláška doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address JUDr. Zuzana Šujanská,
trustee, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic or electronically to his online mailbox using appropriate
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of the
person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
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satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov, sídlo a IČO alebo
iný identifikačný údaj veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, IČO alebo iný identifikačný údaj
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Vzor tlačiva je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
9. 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, seat ID No. or other identification of the creditor, b) name, surname and residence or name, seat, ID No.
or other identification of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the
claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the
claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached
the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he
does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website
of the Ministry of Justice of the SR (www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
12. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, a ktorých pobyt alebo sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
14. This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015 and whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles No.
53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca/trustee

K003574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Věra Capková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 205, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/37/2020 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/37/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Věra Capková, nar.04.05.1964 bytom Svrčinovec
205, 023 12 Svrčinovec, s poukazom na ustanovenie §10 Zákona č. 62/2020 Z.z. v znení účinnom od 19.1.2021
oznamuje, že ruší I. kolo verejného ponukového konania vyhláseného na majetok dlžníka v konaní sp.zn.
7OdK/37/2020, ktoré bolo zverejnené v OV č.5/2021 zo dňa 11.1.2021 pod položkou K001054.
JUDr. Eva Plichtová PhD., správca

K003575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zemek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 380/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/188/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/188/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správca týmto oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej
podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.

JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K003576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 268, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1966
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/764/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/764/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Tatiana Farkašová, nar. 02. 09. 1966, trvale bytom 268 Stará Kremnička, 965 01 Stará Kremnička v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 18.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1993
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/124/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/124/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Iveta Knapíková, nar. 19.08.1970, trvale bytom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“) v súlade s ust. § 81 ods. 1,2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č.
1 v súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020 pod položkou K071079
vylučuje majetok zo súpisu, nakoľko ho nie je možné speňažiť.
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Vo Zvolene, dňa 18.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1993
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/124/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/124/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ivan
Eremiáš, nar. 20.04.1993, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Šimčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1958
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/249/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/249/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, IČO: 48 002
381, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca
úpadcu: Emília Šimčíková, nar. 23. 12. 1958, trvale bytom Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť, týmto v zmysle
ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Nehnuteľnosti (pozemky)
Por.
Výmera
Druh pozemku
č.
v m2
Zastavaná plocha

Štát Obec

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

Dôvod
zapísania
do
súpisu
majetok úpadcu podľa §
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1.

Zastavaná plocha
225
a nádvoria

SR Hrochoť Hrochoť

423

1132

1/6

500,- eur

2.

Záhrada

SR Hrochoť Hrochoť

423

1133

1/6

200,- eur

644

majetok úpadcu podľa §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa §
67 ods. 1 písm. a) ZKR

Nehnuteľnosti (stavby)
Por.
Popis
č.
Rodinný
3.
dom

Štát Obec

Katastrálne
územie

SR Hrochoť Hrochoť

Číslo
LV

Súpisné
číslo

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do súpisu

423

282

1132

1/6

2.000,- eur

majetok úpadcu podľa § 67
ods. 1 písm. a) ZKR

Vo Zvolene, dňa 11.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., správca

K003580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 37, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1948
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/288/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Mária Kováčová, nar. 14. 12. 1948, trvale bytom Čelovce 37, 991 41 Čelovce v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 18.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 531, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1991
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/417/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/417/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ján
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Berky, nar. 02. 12. 1991, trvale bytom Mýtna 513, 985 53 Mýtna v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 18.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Rusňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lúčky 75, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1991
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/533/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/533/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Ľubica Rusňáková, nar. 04. 01. 1991, trvale bytom Obec Lúčky, 967 01 Kremnica, adresa na doručovanie Lúčky
75, 967 01 Kremnica v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1862/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/550/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/550/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Iveta
Bartošová, nar. 01. 03. 1972, trvale bytom R. Jašíka 1862/1, 960 01 Zvolen v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ján Bešina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červená Hora 1629/6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/644/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/644/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Bc.
Ján Bešina, nar. 06. 04. 1974, trvale bytom Červená Hora 1629/62, 963 01 Krupina; obchodné meno Ján Bešina,
s miestom podnikania Červená Hora 1629/62, 963 01 Krupina, IČO: 46 610 251 v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šándor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 969 01, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1983
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/709/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/709/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Vladimír Šándor, nar. 29. 10. 1983, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, prechodne
bytom Nitrianske Sučany 88, 972 21 Nitrianske Sučany v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
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Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Zahorany 73, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/830/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/830/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Peter
Vančík, nar. 02. 06. 1968, trvale bytom Horné Zahorany 73, 980 26 Lukovištia v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Píriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/885/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/885/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ivana
Píriová, narodená 04.10. 1968, trvale bytom Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica v zmysle ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K003588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Šimonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Angyalová 476/2, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1961
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1051/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1051/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Oľga
Šimonová, nar. 23. 09. 1961, trvale bytom Angyalová 476/2, 967 01 Kremnica v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Hangoni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1260/11, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1979
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1181/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1181/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Robert Hangoni, nar. 14. 02. 1979, trvale bytom Biskupická 1260/11, 986 01 Fiľakovo v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vo Zvolene, dňa 19.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K003590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubáková Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/432/2020 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/432/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Barbora Zubáková, nar. 17. 04. 1974, trvale bytom
Vladimíra Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca, obchodné meno - Barbora Zubáková, s miestom podnikania
Vladimíra Clementisa 1165/19, 050 01 Revúca, IČO - 44055048,
zverejňuje v zmysle § 167l ods. 3) ZKR zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
1 – Zmluva o poskytnutí spotrebiteľského úveru č. 2604322456 pôvodným veriteľom VÚB, a.s., ktorá bola
postúpená dňa 25.09.2013 na súčasného veriteľa – istina 38,56 €, úroky 13,53 €, celková suma 52,09 €.
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692.

Rimavská Sobota, 19.01.2021

JUDr. Pavel Balog, správca

K003591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 872 / 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1990
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/223/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/223/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
5OdK/223/2020 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Marek Rusnák, trvale bytom Boženy Němcovej 872/1,
990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 18.01.2021 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K003592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Grlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 28/43, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
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Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/510/2020 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/510/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil, ku dňu vyhotovenia tohto súpisu, žiadny majetok.

Vo Zvolene, 19. 01. 2021.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K003593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Jablonec 258, 980 35 Gemerský Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/537/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/537/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
: Roman Tóth, nar. 09.01.1992, trvale bytom 258 Gemerský Jablonec, 980 35 Gemerský Jablonec, podnikajúci
pod obchodným menom: Roman Tóth, 258 Gemerský Jablonec, 980 35 Gemerský Jablonec, IČO:
47490900 zverejňuje v zmysle § 167j súpis všeobecnej podstaty v konkurznom konaní č.4OdK/537/2020.
P.č. Druh
Typ
VIN
EČ
Rok výroby Umiestnenie
Súpisová hodnota
1
Osobné motorové vozidlo CHEVROLET Lacetti KL1NF48315K156452 RS 124BZ 2004
Gemerský Jablonec 500,00 €
2

Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 156

ZAR93200001345291 RS 137CO 2004

Gemerský Jablonec 1 300,00 €

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
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K003594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 872 / 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1990
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/223/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/223/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 5OdK/223/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Marek Rusnák, trvale bytom Boženy Němcovej 872/1, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167v ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo, oznámi v Obchodnom vestníku , že konkurz
sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty zistil, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 2 ZKR správca
konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Marek Rusnák, trvale bytom Boženy Němcovej
872/1, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K003595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Holler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/481/2020 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/481/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku dlžníka Michal Holler,
nar. 15.12.1980, trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“) oznamuje v súlade s § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., že na základe zistení správcu vykonaných podľa §
166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., Dlžník nemá žiadny majetok podliehajúci
konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v z.n.p., na základe čoho sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia podľa § 199 odsek 9
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., sa zrušuje konkurz vedený na majetok dlžníka
Michal Holler, nar. 15.12.1980, trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
spis. zn. 4OdK/481/2020.
Poučenie: Podľa § 167v odsek 4 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zrušením konkurzu
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zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §
167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Peter Škrabák
správca

K003596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teszárovics Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/580/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/580/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, trvale bytom J. Kráľa
900/11, 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: Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica, 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

K003597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teszárovics Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/580/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka : Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, trvale bytom J. Kráľa
900/11, 965 01 Žiar nad Hronom 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. 4OdK/580/2020 – kaucia na
popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
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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

K003598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Teszárovics Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/580/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/580/2020
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: Marián Teszárovics,
nar. 17.10.1984, trvale bytom J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/580/2020, zo dňa 5.1.2021 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 Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, with permanent residence J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad
Hronom, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District court
Banská Bystrica, No.: 4OdK/580/2020 dated on 5th of January 2021, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa
14.01.2021. Dňom 15.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 8/2021 on
14th of January 2021. Bankruptcy was declared on 15th 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
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.,
Dolná 6A, 974 01
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Banská Bystrica
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.,
Dolná 6A, 974 01
Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 16.01.2021.
The date 16th 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,
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
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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
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
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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

K003599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahuta Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rovienka 1286 / 10, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1974
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/117/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/117/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
5OdK/117/2020 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Miroslav Blahuta, trvale bytom Sídlisko Rovienka
1286/10 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 18.01.2021 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K003600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahuta Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rovienka 1286 / 10, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1974
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/117/2020 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/117/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 5OdK/117/2020 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Miroslav Blahuta, trvale bytom Sídlisko Rovienka 1286/10 (ďalej aj ako „Dlžník“). V zmysle ust. §
167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako „ZKR“) správca
bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Miroslav Blahuta, trvale bytom Sídlisko Rovienka 1286/10 (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K003601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gescheit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1076/20, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/510/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/510/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
dlžník: Milan Gescheit, nar. 14.09.1964, bytom Malohontská 1076/20, 979 01 Rimavská Sobota, podnikajúci pod
obchodným menom: Milan Gescheit, Malohontská 20/43, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 37302710
spisová značka: 4OdK/510/2020 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
·

preddavok OS na úhradu paušálnej odmeny správcu 500,- Eur.

JUDr. Mário Keleti, správca

K003602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Fábry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 999/26, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1980
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1144/2019 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1144/2019
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4OdK/1144/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Medný Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Štefan Fábry, nar. 18.05.1980, trvale bytom Novohradská 999/26, 990 01 Veľký Krtíš v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K003603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klinec Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 197, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/597/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/597/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Debsol, k. s. , správca, so sídlom kancelárie: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka
správcu S1914 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k.
2OdK/597/2019 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Róbert Klinec, trvale bytom Dúbravy 197, 962 12 Detva
(ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 18.01.2021 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Debsol, k. s. , Správca

K003604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Belajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/440/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/440/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
vypracovaný v zmysle ust. 167j zákona č. 7/2005 Z.z. a ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
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dlžník: Romana Belajová, nar. 11.07.1991, bytom Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen
spisová značka: 2OdK/440/2020 S 1241
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
·

preddavok okresného súdu 500,- Eur.

JUDr. Mário Keleti, správca

K003605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klinec Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravy 197, 962 12 Dúbravy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1965
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/597/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/597/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod č. k. 2OdK/597/2019 ustanovený do funkcie
Správcu dlžníka Róbert Klinec, trvale bytom Dúbravy 197, 962 12 Detva (ďalej aj ako „Dlžník“). V zmysle ust. §
167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako „ZKR“) správca
bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Róbert Klinec, trvale bytom Dúbravy 197, 962 12 Detva (ďalej aj ako „Dlžník“)sa končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici
Debsol, k.s.
správca

K003606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/517/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/517/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K003607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2020 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Mária Tóthová, nar. 06.11.1973, trvale bytom Gemerský Jablonec 238, 980 35 Gemerský
Jablonec, na korešpondenčnej adrese Rúbanisko 1/11, 984 03 Lučenec., v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2OdK/23/2020, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa
Jozef Varga – V – PLUSS s.r.o., so sídlom Ulica jarná 4777/2A, 984 01 Lučenec, IČO: 50 637 291 ktorou
bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 11 v celkovej výške 255,00 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 11.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

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

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

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b )na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K003608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anežka Mirgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III/9, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Anežka Mirgová, nar. 10.12.1988, bytom Rúbanisko III/9 984 03 Lučenec,
korešpondenčná adresa: Továrenská č. 15, 976 31 Vlkanová počas svojej funkcie správcu zistil zo
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca týmto oznamuje v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 19. 1. 2021.
K003609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem týmto číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Podľa ust. § 167l ods.
5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR na účet v m-Bank, pobočke zahraničnej
banky, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
poznámka pre prijímateľa - označenie veriteľa, ktorý kauciu zložil a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Viera Cibulová, 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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K003610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALUPRO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 100 / 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 927
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2019 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu - OPRAVA
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu ALUPRO, s.r.o., IČO: 36 673 927, so sídlom Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 12065/S,
v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 5K/15/2019.
Číslo účtu je IBAN: SK84 8330 0000 0022 0183 4270, vedené v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky
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.:
5K/15/2019 – 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.

K003611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahoslav Harajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 652/20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5K/8/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota – obchodný podiel v obchodnej spoločnosti:
ALLIBABA s r.o, so sídlom Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:47 548 495
Vklad úpadcu na základnom imaní 2 500,00 EUR
súpisová hodnota 1,-EUR (jedno eur)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľná vec:
Mobilný telefón zn. APPLE iPHONE 6, IMEI 359227066832250
Súpisová hodnota 90,00 EUR (deväťdesiat eur)

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2020

K003612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GlobePharm s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 709 530
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K72/2015/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K72/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu GlobePharm s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Hodžova 16, 960 01 Zvolen, IČO: 45 709 530 v súlade
s ust. § 81 ods. 2 ZKR vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 139/2016 zo dňa 20.7.2016, nasledovný majetok:
Súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi AVROPA spol. s.r.o., so sídlom: Nám.
SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 31 609 679 vo výške 163.248 eur, právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva
o pôžičke zo dňa 29.9.2014
Deň vylúčenia: 20.1.2021
Dôvod vylúčenia: majetok tvoriaci súpisovú zložku nie je možné speňažiť z dôvodu, že dlžník zanikol
Majetok je vylúčený na základe súhlasu udeleného zo strany súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského
výboru udeleného uznesením, sp. zn.: 1K72/2015-604 zo dňa 13.1.2021.

V Banskej Bystrici dňa 19.1.2021
KP recovery, k.s., správca

K003613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Banya Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúžavská cesta 1540/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/226/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/226/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Stela Chovanová správca

K003614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Libor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská Huta-Kalinka 43, 962 25 Vígľašská Huta-Kalinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/753/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/753/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VYHLÁSENIE II. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.
správcu: S1787 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Libor Chovanec, nar. 14. 02. 1960, trvale bytom Vígľašská
Huta – Kalinka 43, 962 25 Vígľašska Huta – Kalinka, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Libor
Chovanec, s miestom podnikania Vígľašská Huta – Kalinka 43, 962 25 Vígľašská Huta – Kalinka, IČO: 10 927
727 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167p ods. 1 ZKR II. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka, ktorý je zapísaný do všeobecnej podstaty. Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nasledovnú
hnuteľnú vec:
I.

Predmet predaja:

Hnuteľné veci:
Popis
Lancia, Lybra S

ks Rok výroby
1 2002

Stav opotrebovanosti
opotrebované, pojazdné

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota v €
900 €

(ďalej ako „Motorové vozidlo“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 165/2020 zo dňa
26.08.2020
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., VS:14, Poznámka: Libor
Chovanec, v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ LIBOR CHOVANEC– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom Budovateľská 12, 96223 Očová.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Motorové vozidlo
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Motorového vozidla
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o motorovom vozidle, najmä fotografie, správca poskytne po individuálnej dohode so
záujemcom
Kontakt: sniderova.spravca@gmail.sk
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Libor Chovanec

K003615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 273/2, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/469/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/469/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Katarína Samková, nar. 20.10.1958, trvale bytom Armádna 273/2, 049 16 Jelšava týmto v zmysle § 167v
ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Katarína Samková, nar. 20.10.1958, trvale bytom
Armádna 273/2, 049 16 Jelšava, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K003616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968,
bytom Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Miriam Sláviková, s miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370
852, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
19.01.2021 si prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s., nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 33,60 €. Pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 19.01.2021.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K003617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lupták Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica ., 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1973
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/501/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/501/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Škoda Octavia

stav
ŠPZ: ZH 581 BC

súp. hodnota
300,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K003618
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1087/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
zostavený v zmysle ustanovenia § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Úpadca: Igor Lúčanský, nar. 18.02.1988, trvale bytom Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen
Správca:
JUDr. Marián Pataj,
Bystrica,
zapísaný
pod č. 1540

so
v

sídlom správcovskej
zozname
správcov

kancelárie
vedenom

J.

Chalupku 8, 974 01 Banská
Ministerstvom
spravodlivosti
SR

Zn. správcovského spisu: 4OdK/1087/2019 S1540
Zn. súdneho spisu: 4OdK/1087/2019
Dátum vyhotovenia: 14.1.2021
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1087/2019 zo dňa 09.01.2020, bol do funkcie správcu
konkurznej podstaty dlžníka Igor Lúčanský, nar. 18.02.1988, trvale bytom Sokolovská 454/83, 960 01 Zvolen
(ďalej len „dlžník“), ustanovený JUDr. Marián Pataj, so sídlom správcovskej kancelárie J. Chalupku 8, 974 01
Banská Bystrica (ďalej len „správca“). Predmetné Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2020
zo dňa 20.01.2020.
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť
rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých,
ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu
A.
Dňa 20.01.2020 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 09.01.2020 sp. zn.
4OdK/1087/2020 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok dlžníka konkurz a do funkcie 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 šiestich nezabezpečených veriteľov dlžníka:
Veriteľ
Ing. Monika Mahdoňová Randová
Tatra banka, a.s.

Prihlásená výška pohľadávky
47.276,81 EUR
2.866,93 EUR
9.154,82 EUR

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov dlžníka bola do kancelárie správcu doručená
jedna prihláška veriteľa dlžníka:
Veriteľ
JUDr. Viliam Tomášek

Prihlásená výška pohľadávky
11.410,03 EUR
68.861,92 EUR
8.001,68 EUR
4.900,04 EUR

Československá obchodná banka, a.s.

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 152.472,23 EUR.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/2020 zo dňa 22.09.2020.
P.číslo Identifikácia súpisovej zložky
1.

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

19.03.2020

§ 167h ods. 1
ZKR

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Avalle, s.r.o., so sídlom Sokolská 85, 960 01
Zvolen, IČO: 35 974 303, vklad dlžníka – 100 %

Súpisová
hodnota
100,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti INTERKODE, s.r.o., so sídlom Rybničná 40,
831 07 Bratislava, IČO: 36 406 449, vklad dlžníka – 23 %

100,- EUR
19.03.2020

3.

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SL Active, s.r.o., so sídlom Sokolská 85, 960
01 Zvolen, IČO: 46 052 194, vklad dlžníka – 100 %

100,- EUR
19.03.2020

4.

§ 167h ods. 1
ZKR

§ 167h ods. 1
ZKR

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MEZONDIDE s.r.o., so sídlom Tallerova 4,
811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 46 022 503, vklad dlžníka – 66 %

100,- EUR
19.03.2020

§ 167h ods. 1
ZKR

(ďalej aj ako „Obchodné podiely“)
Správca po zistení vyššie uvedeného majetku dlžníka za účelom jeho speňaženia zverejnil v Obchodnom
vestníku č.185/2020 zo dňa 25.09.2020 oznam o prvom kole verejného ponukového konania, ktoré bolo úspešné.
V priebehu konkurzu správca zistil, že dlžník vlastní aj nasledovný majetok, ktorý bol do súpisu všeobecnej
podstaty doplnený zverejnením v Obchodnom vestníku č.11/2021 zo dňa 19.01.2021.
P.č. Identifikácia súpisovej zložky
5.
Peňažné prostriedky z bežného účtu dlžníka podliehajúce konkurzu

Deň zapísania
14.01.2021

Dôvod zapísania
§ 167h ods. 1 ZKR

Súpisová hodnota
165,- EUR

(ďalej len ako „peňažné prostriedky“)
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
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Avalle, s.r.o., so sídlom Sokolská 85, 100,- EUR
960 01 Zvolen, IČO: 35 974 303, vklad dlžníka – 100 %
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti INTERKODE, s.r.o., so sídlom Rybničná 100,- EUR
40, 831 07 Bratislava, IČO: 36 406 449, vklad dlžníka – 23 %
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SL Active, s.r.o., so sídlom Sokolská 85, 100,- EUR
960 01 Zvolen, IČO: 46 052 194, vklad dlžníka – 100 %
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MEZONDIDE s.r.o., so sídlom Tallerova 100,- EUR
4, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 46 022 503, vklad dlžníka – 66 %
Peňažné prostriedky z bežného účtu dlžníka podliehajúce konkurzu
165,- EUR

P.č. Identifikácia súpisovej zložky
1.
2.
3.
4.
5.

Spôsob
Výťažok spolu
speňaženia
v sume
Verejné ponukové 150,- EUR
konanie
Verejné ponukové 150,- EUR
konanie
Verejné ponukové 150,- EUR
konanie
Verejné ponukové 150,- EUR
konanie
Poukázanie
na 165,- EUR
účet správcu

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške 765,- EUR.
B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod
veriteľ
1. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 1-12/2020 podľa §24b písm. správca
e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
2. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 1-12/2020 podľa §24b písm. správca
e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.
3. Hotové výdavky – poštovné za obdobie 2020
Slovenská
a.s.
4. Odmena správcu z výťažku
správca
5. Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a písm. a) a b) Vyhl. č. 665/2005 správca
Z.z.

suma
360 EUR

čas vzniku
2020

60 EUR

2021

pošta 18,66 EUR 2020
85,65 EUR pri rozvrhu
3,50 EUR priebežne

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady spojené so speňažovaním majetku
Celkom náklady konkurzu

Deň vydania: 22.01.2021
správca

34,44 EUR priebežne
562,25
EUR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 562,25 EUR.
K výpočtu odmeny správcu
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky: „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom ( § 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
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.“
Podľa § 20 ods. 4 „Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej
pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.“
V zmysle vyššie uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňažovania Obchodných podielov
podliehajúcich konkurzu vo výške 84,- EUR a na odmenu za speňaženie peňažných prostriedkov
podliehajúcich konkurzu vo výške 1,65 EUR, čiže správca má nárok na odmenu spolu vo výške 85,65
EUR.
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

765,- EUR
562,25 EUR
202,75 EUR

D. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková
zistená Percentuálny
suma
uspokojenie
Ing. Monika Mahdoňová Randová 47.276,81 Eur
0,13 %
Tatra banka, a.s.
12.021,75 Eur
0,13 %
JUDr. Viliam Tomášek
80.271,95 Eur
0,13 %
Československá obchodná banka, 12.901,72 Eur
0,13 %
a.s.
Veriteľ

Deň vydania: 22.01.2021

pomer Suma určená na uspokojenie čiastkovým
rozvrhom
62,59 EUR
16,77 EUR
105,49 EUR
17,90 EUR

V Banskej Bystrici dňa 14.1.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K003619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
UNIOS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 3630, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 042 731
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/6/2014 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/6/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dozorný správca Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
866 555 značka správcu pridelená správcovi Ministerstvom spravodlivosti SR: S1405, týmto v súlade s § 165 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje ukončenie dozornej správy nad osobou
podliehajúcej dozornej správe: UNIOS s. r. o., Jesenského 3630, 960 01 Zvolen, IČO: 36 042 731.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Dozorný správca

K003620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

UPUSTENIE OD PONUKOVÉHO KONANIA
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), dňa 13.01.2021 v OV č. 7/2021 vyhlásil
nasledovné ponukové konania na majetok dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie vyhlásené pod K001721 na predaj pozemku CKN. č. 186, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 28m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.
Ponukové konanie vyhlásené pod K001722 na predaj pozemku CKN. č. 187, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 7m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.
Ponukové konanie vyhlásené pod K001723 na predaj pozemku CKN. č. 188, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 745m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.
Ponukové konanie vyhlásené pod K001724 na predaj pozemku CKN. č. 189, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 450m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.
Ponukové konanie vyhlásené pod K001725 - na predaj pozemku CKN. č. 190, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 22m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.
Ponukové konanie vyhlásené pod K001726 na predaj pozemku CKN. č. 191, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 355m2, o veľkosti podielu 1/3, LV č. 722, nachádzajúci sa v okrese Banská
Bystrica, obec Banská Bystrica, k. ú. Kostiviarska.

Dňa 19.01.2021 bol v Zbierke zákonov SR publikovaný zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 s účinnosťou tohto zákona od 19.01.2021.
Podľa čl. XIII zákona č. 9/2021 Z.z. platí:
Zákon 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 v znení zákona č. 92/2020 Z.
z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4. Za § 7 sa dopĺňajú § 8 až 10, ktoré znejú:
§ 10
Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby,
poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety
vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do
28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“.

Vzhľadom na vyššie citované ustanovenia zákona č. 9/2021 Z.z. správca konkurznej podstaty týmto upúšťa od
vykonania ponukových konaní na majetok dlžníka vyhlásených dňa 13.01.2021 v OV č. 7/2021 pod K001721,
K001722, K001723, K001724, K001725, K001726.

V Banskej Bystrici, dňa 19.01.2021

JUDr. Ondrej Zachar - správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Melko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 26, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/877/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/877/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/877/2019 zo dňa 11.09.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Michal Melko, narodený 18.04.1984, trvale bytom Jasenie 26, 976 75 Jasenie (ďalej aj ako
len „Dlžník“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so sídlom kancelárie Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn. 5OdK/877/2019 zo dňa 11.09.2019 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 18.09.2019.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v konkurze sa nepodarilo speňažiť majetok zapísaný do súpisu ani v treťom
ponukovom konaní, a žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o nespeňažený majetok. Ku
dňu vyhotovenia tohto oznámenia nepodlieha konkurzu žiaden speňažiteľný majetok.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí.
Poučenie :
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 18.01.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K003622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Pukačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobodné 328/26, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/442/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/442/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Eva Pukačová, nar. 24.09.1975, trvale bytom Slobodné 328/26, 966
22 Lutila, podnikajúca pod obchodným menom: Eva Pukačová, s miestom podnikania Slobodné 328/26, 966 22
Lutila, IČO: 44 619 154, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Eva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pukačová, nar. 24.09.1975, trvale bytom Slobodné 328/26, 966 22 Lutila, podnikajúca pod obchodným menom:
Eva Pukačová, s miestom podnikania Slobodné 328/26, 966 22 Lutila, IČO: 44 619 154 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K003623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MWS Casting s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 908 / 0, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 650 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/2/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov
Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, reštrukturalizačný správca
dlžníka MWS Casting s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 650 021 (ďalej
len „Dlžník“) v nadväznosti na oznam o zvolaní schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č.
244/2020 pod značkou záznamu K090735, deň vydania 18.12.2020, prostredníctvom ktorého Správca zvolal
schôdzu veriteľov Dlžníka na deň 28.01.2021 o 11:00 hod. v „Motorest na Hôrke“, na adrese Priemyselná 41/7,
966 01 Hliník nad Hronom,
týmto oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania, že zvolanú schôdzu veriteľov ruší.

Správca ruší schôdzu veriteľov s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19 a s
tým súvisiace obmedzenia voľného pohybu osôb vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 30/2021 zo dňa
17.01.2021.
Správca ruší zvolanú schôdzu veriteľov najmä v záujme ochrany života a zdravia osôb a v záujme ochrany a
zachovania práv veriteľov oprávnených zúčastniť sa na I. schôdzi veriteľov (aj s ohľadom na existenciu
zahraničných veriteľov).
Nový termín konania schôdze veriteľov bude zo strany Správcu oznámený účastníkom reštrukturalizačného
konania prostredníctvom Obchodného vestníka MS SR.

V Banskej Bystrici, dňa 20.01.2021
Mgr. Martina Klačanová, reštrukturalizačný správca
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K003624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180 / 8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LP Recovery, k. s., so sídlom Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka
Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na korešpondenčnej
adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM, s miestom
podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113, oznamuje, že vzhľadom k schváleniu
vládneho balíka zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu Ministerstvo spravodlivosti SR
v rámci návrhu presadilo dočasné pozastavenie vládny balík zmien na základe ktorých dražobný, súdny exekútor
a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku
dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.
Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa účinnosti
tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný.
Na základe vyššie uvedeného preto správca oznamuje, že verejné ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 na súpisovú zložku majetku 1 až 5 sa zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K003625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prejsa Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čertižné 88, 067 52 Čertižné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/226/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/226/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

AKTUALIZÁCIA A DOPLNENIE SÚPISU:
Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Ing. Eugen Prejsa, nar. 15.04.1968, bytom Čertižné
88, 067 52 Čertižné, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/226/2019, týmto dopĺňa a aktualizuje súpis majetku:

Súpisové zložky:
1. Číslo LV 768, Číslo parcely: 132, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Medzilaborce, Obec: Krásny Brod, Katastrálne územie: Krásny Brod, Výmera: 1427 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 1,49 EUR,
2. Číslo LV 768, Číslo parcely: 133, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Krásny Brod, Katastrálne územie: Krásny Brod, Výmera: 6418 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 6,69 EUR,
3. Číslo LV 768, Číslo parcely: 134, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Krásny Brod, Katastrálne územie: Krásny Brod, Výmera: 8001 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 8,33 EUR,
4. Číslo LV 768, Číslo parcely: 135, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Krásny Brod, Katastrálne územie: Krásny Brod, Výmera: 471 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,49 EUR,
5. Číslo LV 768, Číslo parcely: 136/3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Krásny Brod, Katastrálne územie: Krásny Brod, Výmera: 11532 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 120,13 EUR,
6. Číslo LV 627, Číslo parcely: 133, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 311 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,13 EUR,
7. Číslo LV 575, Číslo parcely: 569, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 4886 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,81 EUR,
8. Číslo LV 575, Číslo parcely: 571, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 43702 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 7,22 EUR,
9. Číslo LV 575, Číslo parcely: 592, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 4429 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,73 EUR,
10. Číslo LV 575, Číslo parcely: 593, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 4463 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,74 EUR,
11. Číslo LV 575, Číslo parcely: 597/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2321 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,38 EUR,
12. Číslo LV 575, Číslo parcely: 597/2, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1235 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,20 EUR,
13. Číslo LV 575, Číslo parcely: 598, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2743 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
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súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,45 EUR,
14. Číslo LV 575, Číslo parcely: 599/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 19857 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 3,28 EUR,
15. Číslo LV 575, Číslo parcely: 608, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1327 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,22 EUR,
16. Číslo LV 575, Číslo parcely: 609, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 5105 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,84 EUR,
17. Číslo LV 575, Číslo parcely: 610, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 8146 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 1,35 EUR,
18. Číslo LV 575, Číslo parcely: 611, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 3536 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,59 EUR,
19. Číslo LV 490, Číslo parcely: 839/13, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2300 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 7,71 EUR,
20. Číslo LV 490, Číslo parcely: 839/14, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 300 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 6,29 EUR,
21. Číslo LV 490, Číslo parcely: 842/6, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 755 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 2.53 EUR,
22. Číslo LV 490, Číslo parcely: 842/7, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 3212 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 10,77 EUR,
23. Číslo LV 490, Číslo parcely: 842/8, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 575 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 1,93 EUR,
24. Číslo LV 490, Číslo parcely: 846/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 356 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 1,19 EUR,
25. Číslo LV 490, Číslo parcely: 846/2, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 700 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
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hodnota: 2,35 EUR,
26. Číslo LV 490, Číslo parcely: 847/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 32 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,11 EUR,
27. Číslo LV 490, Číslo parcely: 847/2, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 29 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,10 EUR,
28. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/15, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 144 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania
do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,06 EUR,
29. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/16, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 302 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania
do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,13 EUR,
30. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/17, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2303 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,96 EUR,
31. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/18, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 5227 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 2,18 EUR,
32. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/19, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1032 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,43 EUR,
33. Číslo LV 490, Číslo parcely: 848/20, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 6424 m2, Podiel: 1/48, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 2,68 EUR,
34. Číslo LV 490, Číslo parcely: 849, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 3225 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 13,44 EUR,
35. Číslo LV 484, Číslo parcely: 838//2, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 65 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,02 EUR,
36. Číslo LV 484, Číslo parcely: 838//3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 354 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,09 EUR,
37. Číslo LV 484, Číslo parcely: 839//15, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1200 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,31 EUR,
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38. Číslo LV 484, Číslo parcely: 839//16, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 700 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,18 EUR,
39. Číslo LV 484, Číslo parcely: 842//10, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 572 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,15 EUR,
40. Číslo LV 484, Číslo parcely: 847/12, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 624 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,16 EUR,
41. Číslo LV 484, Číslo parcely: 848/39, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 499 m2, Podiel: 1/624, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,02 EUR,
42. Číslo LV 484, Číslo parcely: 848/40, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1956 m2, Podiel: 1/624, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,06 EUR,
43. Číslo LV 484, Číslo parcely: 848/41, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: SR,
Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 7412 m2, Podiel: 1/624, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,24 EUR,
44. Číslo LV 484, Číslo parcely: 851//3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 133 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,03 EUR,
45. Číslo LV 484, Číslo parcely: 852/3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 378 m2, Podiel: 1/624, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,10 EUR,
46. Číslo LV 350, Číslo parcely: 595/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Palota, Katastrálne územie: Palota, Výmera: 544621 m2, Podiel: 1/1008, Dôvod zapísania
do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 108,06 EUR,
47. Číslo LV 475, Číslo parcely: 741, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 8927 m2, Podiel: 1/192, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 7,48 EUR,
48. Číslo LV 462, Číslo parcely: 570, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 108708 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania
do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 17,97 EUR,
49. Číslo LV 462, Číslo parcely: 594, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 89097 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 14,73 EUR,
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50. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 680 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,11 EUR,
51. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/4, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2861 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,47 EUR,
52. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/5, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 17938 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 2,97 EUR,
53. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/6, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 532 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,09 EUR,
54. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/7, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 289 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,05 EUR,
55. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/8, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 40 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,01 EUR,
56. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/9, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 2121 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,35 EUR,
57. Číslo LV 462, Číslo parcely: 595/10, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Lesný pozemok, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 73883 m2, Podiel: 5/6048, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 12,22 EUR,
58. Číslo LV 169, Číslo parcely: 402, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Štát:
SR, Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 660 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,86 EUR,
59. Číslo LV 169, Číslo parcely: 403, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Záhrada, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 107 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,14 EUR,
60. Číslo LV 169, Číslo parcely: 404, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Záhrada, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 249 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,32 EUR,
61. Číslo LV 169, Číslo parcely: 418, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Štát:
SR, Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 170 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota:0,22 EUR,
62. Číslo LV 169, Číslo parcely: 419, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Záhrada, Štát: SR, Okres :
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Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 462 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,60 EUR,
63. Číslo LV 169, Číslo parcely: 422, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Záhrada, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 281 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 0,37 EUR,
64. Číslo LV 169, Číslo parcely: 423, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Štát:
SR, Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 421 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,55 EUR,
65. Číslo LV 169, Číslo parcely: 808/3, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 801 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 1,04 EUR,
66. Číslo LV 113, Číslo parcely: 394, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Záhrada, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 1255 m2, Podiel: 1/48, Dôvod zapísania do
súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 261,46 EUR,
67. Číslo LV 478, Číslo parcely: 808/1, Parcela registra: "E", Druh pozemku: Orná pôda, Štát: SR, Okres :
Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 284246 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod zapísania
do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1 ZKR, Súpisová
hodnota: 18,51 EUR,
68. Číslo LV 765, Číslo parcely: 341, Parcela registra: "C", Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, Štát:
SR, Okres : Medzilaborce, Obec: Ňagov, Katastrálne územie: Ňagov, Výmera: 543 m2, Podiel: 1/7680, Dôvod
zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods. 1
ZKR, Súpisová hodnota: 0,71 EUR,
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K003626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedáková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežna 498/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/595/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/595/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Božena Fedáková, nar. 10.06.1960, trvale bytom Nábrežná
498/13, 089 01 Svidník, 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.

K003627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Dunka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 529, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/389/2020,S 907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/389/220
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v,ods.1, ZKR oznamuje,že konkurz končí, pretože nebol zistený žiadny majetok
úpadcu,ktorý podlieha konkurzu a preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.Zverejnením oznámenia
v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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K003628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňák Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 493 / 102, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/176/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/176/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka Andrej Červeňák, nar. 07.08.1970, Lesná 493/102, 094 12 Vechec (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K003629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/321/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jitka PECHOVÁ, nar. 16.02.1965,
trvale bytom Kamienka 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 4OdK/321/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na tel.: 057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca
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K003630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Jitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamienka 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/321/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/321/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jitka PECHOVÁ, nar. 16.02.1965 ,
trvale bytom Kamienka 204, 067 83 Kamenica nad Cirochou, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu v tvare IBAN: SK36 7500 0000 0040 2520
7428. Poznámka: pri úhrade kaucie uviesť označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera. 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
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky a to 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10.000
Eur.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K003631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Stanislav Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.

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

K003632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Stanislav Goroľ, nar. 24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa 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 nesk. predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]:
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032
9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K003633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286 / 35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1984
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
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“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 4OdK/320/2020 zo dňa 12.01.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 11/2021 dňa 19.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Stanislav Goroľ, nar.
24.03.1984, Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Prešov No. 4OdK/320/2020, dated on January 12th, 2020, published in Commercial Journal No. 11/2021 on
January 19th, 2020, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Stanislav Goroľ,
birthdate: 24.03.1984, with domicile Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on January 20th, 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 „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have 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 address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, company identification No.: 36 795 364
Slovakia. 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 exercise the voting rights and other rights
associated with lodged claims.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ 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.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed 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 Úpadcu, 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. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. 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 securities 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. 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 výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate 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 uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K003634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 216, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/319/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku dlžníka Jozef Hangurbadžo, nar. 31.12.1986, Stráne pod Tatrami 216,
059 76 Stráne pod Tatrami, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/319/2020, oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo emailom na adrese: figura@figuralegal.sk.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K003635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 216, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/319/2020 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/319/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku Jozef Hangurbadžo, nar. 31.12.1986, Stráne pod Tatrami 216, 059 76
Stráne pod Tatrami, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch
percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR,
sú povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného
veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného
konania ako správy pre prijímateľa.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K003636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Matejkovič, nar. 03.11.1945, trvale bytom
Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
vedeného pod sp. zn. 5OdK/451/2020S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K003637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/451/2020-19 zo dňa 11.01.2021 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Milan Matejkovič, nar. 03.11.1945, trvale bytom Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad
Topľou a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 9/2021 dňa
15.01.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Milan Matejkovič.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K003638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1209 / 28, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/451/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/451/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Milan Matejkovič, nar. 03.11.1945, trvale bytom Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad
Topľou, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/451/2020-19 zo dňa 11.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/451/2020-19 from January 11, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Milan Matejkovič, date of birth 03.11.1945, domicile Duklianskych hrdinov 1209/28, 093 01 Vranov nad
Topľou, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

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

187

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 9/2021 z 15.01.20201. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 16.01.2021.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 9/2021
from January 15, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on January
16, 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
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4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
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7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

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

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

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

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

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

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

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

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

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

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

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K003639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145 / 18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/403/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/403/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
V súlade s ust. § 167j ods. 1 a ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR v týmto zverejňujem oznam, že
v konkurznej podstate nie je žiadny majetok.

V Prešove dňa 19.01.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K003640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenič Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1859/22, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Josef Lenič, nar. 04.12.1972, trvale Hencovská 1859/22, 093
02 Hencovce, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Duchnovičovo nám. 1, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K003641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenič Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hencovská 1859/22, 093 02 Hencovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1972
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/384/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/384/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Josef Lenič, nar. 04.12.1972, trvale Hencovská 1859/22, 093
02 Hencovce, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje
bankový
účet
vedený
vo Fio
banka,
a.s.,
pobočka
zahraničnej
banky
IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K003642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provazníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice slovenskej 24, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1960
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, týmto
ako správca dlžníka: Daniela Provazníková, nar. 09.05.1960, Matice Slovenskej 24, 083 01 Sabinov, (ďalej aj
ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní
pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K003643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Provazníková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice slovenskej 24, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1960
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka Daniela Provazníková, nar. 09.05.1960, Matice Slovenskej 24, 083 01 Sabinov (ďalej aj
ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K003644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564 / 11, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/366/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/366/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Jolana Lacková, nar. 27.10.1974, trvale bytom Pod Šibenou 564/11,
094 31 Hanušovce nad Topľou, ustanovená Uznesením Okresného súdu v Prešove zo dňa 20.10.2020, sp. zn.:
5OdK/366/2020, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje nasledovné:

V zmysle § 167v ods. 2 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.“
S poukazom na vyššieuvedené, z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, sa
konkurz na majetok dlžníka: Jolana Lacková, nar. 27.10.1974, trvale bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31
Hanušovce nad Topľou, končí.

JUDr. Stela Wildeová
správca

K003645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 519, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1990
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/185/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/185/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Maroš Dunka, nar. 09.11.1990, trvale bytom Jakubany 519, 065 12
Jakubany, sp. zn. 4OdK/185/2020 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 3. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV235/2020 zo dňa
07.12.2020:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - ŠKODA FELICIA, VIN:TMBEFF613Y301089, EČ: SL832BR, druh: AB
HATCHBACK 5dv., farba: zelená tmavá, rok výroby: 2000, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec
nachádza: bydlisko dlžníka
súpisová hodnota: 200,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 4OdK/185/2020. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K003646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godla Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 248, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1990
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/232/2020 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/232/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Ivan Godla, nar. 11.03.1990, trvale bytom Ruská Nová Ves 248, 080 05
Ruská Nová Ves, sp. zn. 2OdK/232/2020 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 3. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV235/2020 zo dňa
07.12.2020:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - ŠKODA FELICIA, VIN:TMBEEF61317364656, EČ: PO983EB, druh: AA
SEDAN., farba: zelená tmavá, rok výroby: 2001, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka
súpisová hodnota: 200,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 2OdK/232/2020. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K003647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARMALES, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 282/1 / 0, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 475 726
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/21/2017 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/21/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zastavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstate
Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze
vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej postate zabezpečeného veriteľa J.H.J Development, s.r.o. ako aj všeobecnej podstate spolu so
zámerom zostaviť rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa J.H.J Development, s.r.o. a všeobecnej
podstaty úpadcu.

K003648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svätopluk Vasočák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 1784/13, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/219/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.09.2020, č. k. 3OdK/219/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Svätopluk Vasočák, nar. 29.10.1973, trvale bytom P. O. Hviezdoslavova 1784/13, 082 21 Veľký Šariš a
do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01
Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 182/2020
dňa 22.09.2020 pod podaním „K070299“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť
dňa 23.09.2020.
Týmto ako ustanovený správca dlžníka Svätopluk Vasočák, nar. 29.10.1973, trvale bytom P. O. Hviezdoslavova
1784/13, 082 21 Veľký Šariš oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistil žiaden majetok dlžníka a z
uvedeného dôvodu som ani nevyhotovil súpis majetku dlžníka.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Svätopluk Vasočák,
nar. 29.10.1973, trvale bytom P. O. Hviezdoslavova 1784/13, 082 21 Veľký Šariš sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
14.09.2020, sp. zn. 3OdK/219/2020 zrušuje.

V Starej Ľubovni, dňa 19.01.2021

K003649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 52 / 50, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1987
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/280/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/280/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1991, správca dlžníka Renáta Ferencová, nar.
27.01.1987, Podhradie 52/50, 086 33 Zborov (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, ŠPZ:
§ 167h ods. 1, §
18.01.2021
BJ265AC, VIN: TMBZZZ1U0W2109316, farba modrá 1/1
500,167i ZKR
metalíza, rok výroby 1998

JUDr. Peter Bartoš, správca

K003650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hnatič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 122, 068 01 Kalinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1989
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/284/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty Dlžníka: Milan Hnatič, nar. 20.09.1989, bytom Kalinov 122, 068 01 Kalinov v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/284/2020 (ďalej len „Dlžník“), týmto podľa
ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: COFIDIS, so sídlom Parc de la Haute Borne, avenue Halley 61, Villeneuve-d´Ascq CEDEX 598 66,
Francúzska republika, na území Slovenskej republiky konajúci prostredníctvom jeho organizačnej zložky
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
Sídlo: Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2 890,30 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 15.01.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
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Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 21
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 15.01.2021

K003651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 58/1828, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci úpadcu ASTEC s.r.o. v konkurze, so sídlom palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 469
050 týmto ako ustanovený správca s poukazom na zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii v platnom znení ruším
ponukové konanie na predaj časti majetku, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 1/2021 dňa
04.01.2021 pod podaním "000194".

JUDr. Gábor Száraz, správca

K003652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Pačan, podnikajúci pod obchodným
menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 53
158 954
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka: Jaroslav Pačan, nar. 12.01.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský
Štiavnik, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania Priečna 283/47, 059 14
Spišský Štiavnik, IČO: 53 158 954, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu
každý pracovný deň v úradných hodinách od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie
správcu alebo telefonicky na tel. čísle: 052 43 22 774.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Gábor Száraz, správca

K003653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Pačan, podnikajúci pod obchodným
menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 53
158 954
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 05.01.2021, č. k. 2OdK/380/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jaroslav Pačan, nar. 12.01.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, podnikajúci pod
obchodným menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO:
53 158 954 a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska
20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku
č. 6/2021 dňa 12.01.2021 pod podaním „K001210“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a
vykonateľnosť dňa 13.01.2021. Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ s
poukazom na § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Jaroslav
Pačan, nar. 12.01.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, zverejňujem číslo účtu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní. Číslo
účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom
konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: 0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 23802020, IBAN:
SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno
veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého pohľadávku veriteľ popiera.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K003654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Pačan, podnikajúci pod obchodným
menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, IČO: 53
158 954
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/380/2020 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/380/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/380/2020 zo dňa 05.01.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jaroslav Pačan v konkurze, nar. 12.01.1966, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský
Štiavnik, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Pačan ml., miestom podnikania Priečna 283/47, 059 14
Spišský Štiavnik, IČO: 53 158 954, a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom
kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: 6/2021 zo dňa 12.01.2021. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/380/2020, dated on 5th January 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Jaroslav Pačan, born 13.01.1966, living Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik,
and appointed us as the trustee JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The above mentioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 6/2021 dated on 12th January
2021.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

202

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 19th January 2021

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K003655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pužová Otília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/321/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K003656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pužová Otília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/321/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/321/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K003657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOPAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 557 293
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1209, správca úpadcu BOPAL,
s.r.o., IČO: 36557293, so sídlom Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad (ďalej len ako „Úpadca“), týmto v súlade s
ustanovením § 40 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“), preraďuje
časť majetku Úpadcu zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
(poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zozname pohľadávok: 64) nasledovne:

Súpis majetku Úpadcu, patriaceho do všeobecnej podstaty, bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6/2021 dňa
12.01.2021 pod zn. K001493.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ustanovenia § 68 ZKR všeobecnú podstatu tvorí majetok podliehajúci konkurzu, ktorý netvorí žiadnu z
oddelených podstát.
Podľa § 69 ZKR oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí:
a) majetok zabezpečujúci pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom,
ktoré je na majetku právom jediným alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi
inými zabezpečovacími právami zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším
(ďalej len "prednostné zabezpečovacie právo"),
b) výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa,
c) výťažok zo speňaženia majetku pôvodne zabezpečujúceho pohľadávku zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po
uspokojení alebo po zabezpečení uspokojenia [§ 70 ods. 2 písm. d)] pohľadávok zabezpečených
zabezpečovacími právami, ktoré boli na majetku pred jeho speňažením v poradí rozhodujúcom na ich
uspokojenie pred zabezpečovacím právom zabezpečeného veriteľa.

Podľa § 40 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Obchodnom vestníku sa
zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:
b/ preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70, § 76 ods. 3 a § 78
zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová
zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená
podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

Správca konkurznej podstaty úpadcu BOPAL, s.r.o., týmto v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami ZKR
preraďuje zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový
úrad Prešov, so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov (poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom
zozname pohľadávok: 64), súpisovú zložku majetku: osobné vozidlo - AUDI ALLROAD, číslo súpisovej položky 1,
predmetná súpisová zložka majetku je bližšie špecifikovaná v Obchodnom vestníku OV č. 6/2021 dňa 12.01.2021
pod zn. K001493, a to z dôvodu zisteného nespochybniteľného zabezpečovacieho práva k uvedenej súpisovej
zložke majetku Úpadcu.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca

K003658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129 / 0, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425 uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa
15.11.2016 týmto oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/36/2016, že v súlade s ust. §28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 89
Dátum doručenia: 19.1.2021
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 19.1.2021
Veriteľ: Uhrín Peter, bytom Komenského 18, 900 27 Bernolákovo
Prihlásená suma: 19 242,- EUR
Uplatnenie zabezpečovacích práv: neuplatnené
Prihlásené poradie: E – iná pohľadávka

V Prešove, 19.1.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K003659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarnoczy Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 393, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/213/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/213/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty súpisovej zložky č. 2
Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočká 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Tarnoczy Peter, nar. 06.05.1984 bytom Nižný
Hrabovec 393, 094 21 Nižný Hrabovec, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2OdK/213/2019 zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej
podstaty a to konkrétne súpisovej zložky č. 2, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 110/2019 zo dňa 10.06.2019
v súpise všeobecnej podstaty a v aktualizácii súpisu všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 206/2020 zo dňa 26.10.2020.

Súpisová zložka č. 2 – Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: pohľadávka z účtu - stavebné sporenie
Deň zapísania do súpisu: 04.06.2019
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 55,- €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K003660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zakopjan Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mpčľ 3053 / 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/234/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/234/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Slavomír Kollár, správca majetku dlžníka Matej Zakopjan, nar. 23.05.1984, trvale bytom Mpčľ 3053/19, 058
01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Matej Zakopjan - ZAKO-STRECHY MIMO, s miestom podnikania
Mpčľ 3053/19, 058 01 Poprad, IČO: 45 936 226, zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty:

Súpisová zložka – Iná majetková hodnota
Popis: pohľadávka z účtu - osobný účet, VUB banka
Deň zapísania do súpisu: 18.06.2019
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 0,- €

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K003661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Romana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 134/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/219/2019 S1288
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/219/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Romana Cinová, nar. 31.05.1989, Festivalova 134/13, 089 01 Svidník,
(ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by
prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K003662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolej Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Poprad, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/236/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Slavomír Kollár, správca dlžníka Ľubomír Smolej, nar. 23.05.1954, trvale bytom 058 01 Poprad, (ďalej len
"dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil
náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K003663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hankovce 5 5, 067 12 Hankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/322/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

208

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty 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, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K003664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hankovce 5 5, 067 12 Hankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/322/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/322/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty 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,, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K003665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reichelová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 377 377, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/377/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/377/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Reichelová Jarmila, Nová Lesná 377 , 05986 Nová
Lesná, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K003666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reichelová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 377 377, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/377/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/377/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Reichelová Jarmila, Nová Lesná 377 , 05986 Nová
Lesná, Slovensko, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K003667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barna Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2509/26, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/142/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/142/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Michal Barna, nar. 06.04.1968, SNP 2509/269, 066 01 Humenné (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto zverejnením v Obchodnom vestníku SR oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/142/2020 došlo k zániku postavenia všetkých účastníkov
konkurzného konania podľa ust. § 27 ods. 1 písm. f) a g) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“).
V zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 v zmysle ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Michal Barna, nar.
06.04.1968, SNP 2509/269, 066 01 Humenné končí, a to z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Michal Barna, nar. 06.04.1968, SNP 2509/269,
066 01 Humenné, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod
sp. zn.
3OdK/142/2020 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K003668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty:
Dňa 30.12.2020 bol zverejený súpis všeobecnej podstaty dlžníka Kotvas František, 13.06.1971, Vojenská 1333
/ 5, 040 01 Košice-Staré Mesto, v ktorom ako súpisová zložka majetku bol zapísaný majetok:
1. pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce – výmera 3557 m2, číslo LV: 1871, číslo parcely:
1535, Spoluvlastnícky podiel: 1/40, Súpisová hodnota 2372.00 EUR, dôvod zapísania do súpisu: § 167h
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
2. pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce – výmera 12955 m2, číslo LV: 1871, číslo parcely:
977/2, Spoluvlastnícky podiel: 1/40, Súpisová hodnota 8638.00 EUR, dôvod zapísania do súpisu: § 167h
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
V zmysle § 77 ods. 6 ZKR, ak sa počas konkurzu zistí, že hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá
hodnote uvedenej v súpise, správca môže opätovne stanoviť hodnotu zapísaného majetku. Správca v súlade s
týmto ustanovením oznamuje, že nová súpisová hodnota uvedeného majetku je:
1. pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce – výmera 3557 m2, číslo LV: 1871, číslo parcely:
1535, Spoluvlastnícky podiel: 1/40, Súpisová hodnota 1347,73 EUR, dôvod zapísania do súpisu: § 167h
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
2. pozemok umiestnený mimo zastavaného územia obce – výmera 12955 m2, číslo LV: 1871, číslo parcely:
977/2, Spoluvlastnícky podiel: 1/40, Súpisová hodnota 4907,95 EUR, dôvod zapísania do súpisu: § 167h
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

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

K003669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Mikulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 179/16, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/324/2020 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/324/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Bc. Filip Balla, správca majetku dlžníka Alexander Mikulík, narodený: 29.03.1946, bytom: Kvetná 179/16,
076 53 Boľ, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/324/2020 týmto v
súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje
náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
V Košiciach dňa 19.01.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K003670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Vladimír Čejka, podnikajúci pod obchodným
menom: Ing. Vladimír Čejka, s miestom podnikania:
Nábrežná 387/15, 044 13 Valaliky, IČO: 44 322
313, s pozastavenou činnosťou
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 15, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/310/2020 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/310/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Bc. Filip Balla, správca majetku dlžníka: Ing. Vladimír Čejka, narodený: 11.08.1956, bytom: Nábrežná 15,
044 13 Valaliky, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Vladimír Čejka, s miestom podnikania: Nábrežná
387/15, 044 13 Valaliky, IČO: 44 322 313, s pozastavenou činnosťou, v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/310/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Košiciach dňa 19.01.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 119 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 181 218
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ZVEREJNENIE BANKOVÉHO ÚČTU, NA KTORÝ MOŽNO SKLADAŤ KAUCIU
JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice –
mestská časť Západ, IČO: 36 181 218, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK33 0900 0000 0051 7654 7096, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s.
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. František Lukáč, správca

K003672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/350/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

213

Obchodný vestník 14/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.01.2021

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alena Čonková, nar. 31.07.1986, bytom: Tkáčska
2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom Alena Čonková – MS – STAVBY.EU,
s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349 111 týmto oznamuje, že do
správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/350/2020 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na
ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00
12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K003673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/350/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Alena
Čonková, nar. 31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným
menom Alena Čonková – MS – STAVBY.EU, s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 43 349 111 (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/350/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.01.2021. Dňom 19.01.2021 je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Alena Conkova, born 31th of July 1986, adress: Tkacska 2722/6, 052 01 Spisska Nova Ves,
Slovak republic trading under a business name Alena Conkova, place of business Tkacska 2722/6, 052 01
Spisska Nova Ves, Slovak republic, ID: 43 349 111 (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Kosice I, No. 31OdK/350/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptcy
estate. This resolution of the District Court Kosice I was published on 18th of January 2021. Bankruptcy is
declared on 19th of January 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K003674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/350/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Alena Čonková,
nar. 31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom Alena
Čonková – MS – STAVBY.EU, s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349
111 podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý
môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Alena Conkova, kaucia popretia pohladavky 31OdK/350/2020

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive,
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno kauciu skladať. Kauciu možno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia, kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Richard Žolna, správca

K003675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/350/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/350/2020 zo dňa 12.01.2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 10/2021 dňa 18.01.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Alena Čonková, nar. 31.07.1986, bytom:
Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom Alena Čonková – MS –
STAVBY.EU, s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349 111 (ukončená) a
ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni
7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení najneskôr v lehote do dňa zverejnenia
oznámenia správcu v Obchodnom vestníku o tom, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. do zrušenia konkurzu.

Mgr. Richard Žolna, správca
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K003676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paštrnáková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 482 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/328/2020 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/328/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 27.10.2020 bol vyhlásený konkurz sp. zn.: 26OdK/328/2020 na
majetok dlžníka Jana Paštrnáková, nar. 24.10.1983, bytom Železiarenská 482/6, 040 15 Košice-Šaca (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Andrej Fekete, správca, so sídlom Slovenskej jednoty
13, 040 01 Košice, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1982 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2020 dňa 02.11.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 19.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (číslo OV 4/2021, zverejnené dňa 08.01.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana
Paštrnáková, nar. 24.10.1983, bytom Železiarenská 482/6, 040 15 Košice-Šaca sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Mgr. Andrej Fekete,
správca

K003677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janitor Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 836 / 6, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/352/2020 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Ján Janitor, nar. 24.06.1958, bytom: Adlerova 836/6, 040 22 KošiceDargovských hrdinov, zverejnené v OV č. 226/2020 zo dňa 24.11.2020 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca nemá majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K003678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicuová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/362/2020 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/362/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Iveta Cicuová, narodená: 05.01.1974, bytom: Leles 306, 076 84 Leles, týmto v zmysle ust.
§ 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok. Predmetný účet je vedený vo Všeobecná
úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017 6351.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K003679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1893/12 1893/12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/365/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/365/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

K003680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolčák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2360 / 17C, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/323/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/323/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM o zrušení ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku
JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, správca majetku dlžníka Peter Sabolčák,
narodený: 20.08.1959, bytom: Bernolákova 2360/17C, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sabolčák, s miestom podnikania: Jánošíková 4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 10 812 253, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2001, týmto oznamuje zrušenie ponukových konaní zverejnených v:
Obchodnom vestníku 04/2021 dňa 08.01.2021 pod K000878
Obchodnom vestníku 04/2021 dňa 08.01.2021 pod K000879
z dôvodu, že v zmysle ust. § 10 zák.č. § 10 č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 22.01.2021

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. s účinnosťou od
19.01.2021:
„Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby,
poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu
smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety
vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do
28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“.

JUDr. Erika Šimová, správca

K003681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Páll
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1287/33, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/343/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/343/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie : Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ladislav Páll, narodený: 27.10.1973, bytom: Húskova 1287/33,040 23 Košice – Sídlisko KVP ,
podnikajúci pod obchodným menom : Ladislav Páll , s miestom podnikania : Húskova 1287/33,040 23 Košice –
Sídlisko KVP , zastúpený : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje , že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty úpadcu.
V Trebišove, 19.01.2021
Ing. Jozef Litvák , CSc., správca
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