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K003932
Spisová značka: 1NcKR/1/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Ľuboš Vigaš - BIBI, IČO: 35 260 785, miesto podnikania:
Šalgotarjánska 14127/2A, 974 04 Banská Bystrica o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Ľuboš Vigaš - BIBI, IČO: 35 260 785, miesto podnikania: Šalgotarjánska 14127/2A, 974 04
Banská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 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,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4 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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003933
Spisová značka: 4NcKR/7/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Adrian Pál, nar. 15.07.1979, Sídlisko Rimava 1065/24, 979 01
Rimavská Sobota o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Adrian Pál, nar. 15.07.1979, Sídlisko Rimava 1065/24, 979 01 Rimavská Sobota.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
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dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4 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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003934
Spisová značka: 4NcKR/31/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31
Sliač o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Bc. Peter Janák, nar. 04. 09. 1976, trvale bytom ČSA 56, 962 31 Sliač.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
ZKR)
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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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 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. (§ 166g ods. 2 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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4 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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003935
Spisová značka: 4K/16/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu cars line s.r.o., so sídlom
Lučenecká cesta 922/3, 960 01 Zvolen, IČO: 46 578 480, správcom ktorého je spoločnosť LexCreditor, so sídlom
kancelárie Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 245 913, značka správcu S1636, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva spoločnosti LexCreditor, so sídlom kancelárie Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 245
913, značka správcu S1636 ako správcovi úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov v sume 2 760,- Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003936
Spisová značka: 4K/16/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991
07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.
Sro, vložka č. 14650/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991 07
Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom
kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1168.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie
podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici, s tým, že lehota na odvolanie neplynie do 30. 04. 2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu
od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
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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(§ 23 ods. 2 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
9. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003937
Spisová značka: 4K/17/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel.
Sro, vložka č. 4509/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Oravca, so sídlom kancelárie
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1157.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie
podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici, s tým, že lehota na odvolanie neplynie do 30. 04. 2020 (§ 1 písm. a/ v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 62/2020
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu
od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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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9. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003938
Spisová značka: 2K/52/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
03. 1962, bytom 962 31 Sliač, ČSA 56, o návrhu správcu, takto
rozhodol

Iveta Janáková, nar. 12.

O d v o l á v a JUDr. Juraja Rybára, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu
S1709 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003939
Spisová značka: 4K/9/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
so sídlom Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378, o návrhu správcu, takto
rozhodol

TUCCI s.r.o., v likvidácii,

O d v o l á v a Ing. Petra Medveďa, so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1171 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K003940
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Mišo, nar. 16. 06.
1965, bytom 985 56 Tomášovce, ul. SNP 288/11, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Bako, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Peter Mišo, nar. 16. 06. 1965, bytom 985 56 Tomášovce, ul. SNP 288/11 po
splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená 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 Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach s tým, že lehota na odvolanie neplynie do 28. 02. 2021 (§ 8 písm. a/ v spojení s § 9 ods. 1 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) 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 Banská Bystrica dňa 20.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K003941
Spisová značka: 5K/12/2020
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
ECLI:SK:OSBB:2021:6120420193.7
Spisová značka: 5K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica,
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi:
PROIMPEX PLUS s.r.o., IČO: 44 510 934,
so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 46,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám oznamuje, že termín pojednávania určený na deň 02. február 2021 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 163, (prístavba)
je zrušený z dôvodu, že dlžník sa v lehote nevyjadril, tým pádom neosvedčil svoju platobnú schopnosť, v dôsledku
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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čoho súd rozhodne bez pojednávania.
Ak sa konkurzné konanie začalo na návrh veriteľa súd do 5 dní od začatia konkurzného konania vyzve dlžníka na
vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší
termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju
platobnú schopnosť neosvedčil ( § 19 ods. 1 pism. a) odd. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V Banskej Bystrici 19. januára 2021
JUDr. Dominika
Rejdovianová
sudca

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Stanislava Siráňová

Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K003942
Spisová značka: 5K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
PROIMPEX PLUS s.r.o., IČO: 44 510 934, so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 46, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15686/S, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., IČO: 36 669 415, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1169, do funkcie predbežného správcu dlžníka
PROIMPEX PLUS s.r.o., IČO: 44 510 934, so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 46, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15686/S.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K003943
Spisová značka: 5K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PILTEX s.r.o., IČO: 45 503 281, so sídlom
Inovecká 11, 974 11 Banská Bystrica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 18019/S, právne zastúpený Lion Law Partners s.r.o., IČO: 36 862 461, so sídlom Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., IČO: 47 255 561, so sídlom
kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, značka správcu: S1736, do funkcie predbežného správcu
dlžníka PILTEX s.r.o., IČO: 45 503 281, so sídlom Inovecká 11, 974 11 Banská Bystrica, zapísaného v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18019/S.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K003944
Spisová značka: 31K/16/2020
Spisová značka: 31K/16/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice

proti dlžníkovi: CAMION, s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 36 580 368
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 09.02.2021 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18B, 3. posch.
je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

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

Okresný súd Košice I, dňa 20.01.2021
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Mária Šáriczka
Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003945
Spisová značka: 31K/16/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: CAMION, s.r.o., so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO:
36 580 368, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Ustanovuje dlžníkovi predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29, 040
01 Košice, zn. správcu: S1661.
Ukladá predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003946
Spisová značka: 31K/19/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: LUMIM METAL a.s., so sídlom:
Bočiarska 38, 040 15 Košice- Šaca, IČO: 44 740 301, o odvolaní správcu podstaty z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1361.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003947
Spisová značka: 26K/41/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: TEREVA spol. s r.o., so
sídlom Brezová 218, 072 22 Strážske, IČO: 36 577 464 o návrhu správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl
Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286, na odvolanie správcu z
funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003948
Spisová značka: 26K/75/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: SK INVEST, a.s. v
konkurze, so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 34 122 524 , o návrhu správcu podstaty: Mgr. Ľubica
Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720, na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská cesta 1,
052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 18.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003949
Spisová značka: 26K/1/2021

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L.A.G., spol. s r.o., Košice v likvidácii, Južná trieda 43,
040 01 Košice, IČO: 31 685 587, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Katarína Kamenická, správca, so sídlom
kancelárie Tajovského 17, 040 01 Košice, zn. správcu: S1975, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 03.01.2021:
uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 33CbR/45/2017 zo dňa 11.06.2020, spolu s doložkou
právoplatnosti a vykonateľnosti,
doložil Zoznamu záväzkov v súlade s ust. § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
doložil Zoznam spriaznených osôb v súlade s ust. § 12 ods. 4 v spojení s ust. § 9 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
doložil Zmluvný prehľad v súlade s ust. § 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
doložil likvidačnú účtovnú súvahu, z ktorej by bolo zrejmé, že majetok dlžníka nepostačuje ani na
zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo doložil doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu pred podaním návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka v súlade s ust. 12 ods. 4 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
spojení s ust. § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/1/2021 v potrebnom počte rovnopisov vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 18.1.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003950
Spisová značka: 26K/33/2012

Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: MMF Slovakia s.r.o. v konkurze, so
sídlom Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483 o návrhu správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom
kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice (predtým so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice), zn. správcu:
S1689 na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol

I.
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MMF Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom
Trnková 49, 040 14 Košice, IČO: 45 987 483 pre nedostatok majetku.
II.
Nepriznáva správcovi podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1689, odmenu z výťažku a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 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.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003951
Spisová značka: 26K/68/2015

Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979,
trvale bytom Švedlár č. 344, 053 34 Švedlár o návrhu správcu podstaty: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom
kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1287 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Iveta Maková, nar. 27.10.1979, trvale bytom Švedlár č. 344,
053 34 Švedlár po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 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.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003952
Spisová značka: 26K/12/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o., so sídlom:
Južná trieda 119, 040 01 Košice, IČO: 36 181 218, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi
takto
rozhodol

I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč, so sídlom kancelárie Šafárikova 17,
048 01 Rožňava, zn. správcu: S1653, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. František Lukáč,
so sídlom kancelárie Šafárikova 17, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S1653 paušálnu náhradu výdavkov vo výške
1.500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 18.09.2020, položka denníka D19-31/2020, na
účet: SK12 0900 0000 0005 1212 7486, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003953
Spisová značka: 26K/6/2020

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOTRIM s.r.o., so sídlom: Trieda 1. Mája
2308/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 858 211 , o výkone dohľadu súdom nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
značka správcu: S1661:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003954
Spisová značka: 26K/10/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Wirecard Slovakia s.r.o., so sídlom: Štúrova 27, 040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 489 236, zast.: ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o., so
sídlom ul. Floriánska 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 946 868 , o návrhu na predĺženie
lehoty na popieranie pohľadávok a o návrhu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát takto
rozhodol
I.
II.
Poučenie:

P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
P r e d l ž u j e lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K003955
Spisová značka: 30K/1/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava,
správca úpadcu Chemko, a.s. Strážske v likvidácii Moskovská 13, 81108 Bratislava, IČO: 31724582, proti dlžníkovi:
ZACHEM, a.s. Strážske, Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31730191, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 07.01.2021:
doložil originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu uznesenia Okresného súdu Michalovce, sp. zn.:
16Cb/1/2012 - 971 zo dňa 01.08.2019 s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti v listinnej podobe,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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resp. v elektronickej podobe so zaručenou konverziou,
doložil originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu uznesenia Okresného súdu Michalovce, sp. zn.:
16Cb/1/2012 - 974 zo dňa 28.08.2019 s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti v listinnej podobe,
resp. v elektronickej podobe so zaručenou konverziou.
Uvedené je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov k sp. zn.: 30K/1/2021 v listinnej podobe, resp. v
elektronickej podobe, vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K003956
Spisová značka: 31K/31/2019
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: RenderFarm j.s.a., so sídlom: Popradská 82, 040 11 Košice - mestská časť
Západ, IČO: 50 720 872, ktorého správcom podstaty je: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1942, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi, takto
rozhodol
I.
Priznáva predbežnému správcovi: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1942, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežnému správcovi: LM recovery
k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942 paušálnu náhradu výdavkov vo výške
1.500,- EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-90/2019 na účet č.: SK38 8330
0000 0023 0161 2499, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 20.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K003957
Spisová značka: 31K/6/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1,
945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 36 858 625 zastúpený likvidátorom: František Havlíček, Čermáň, Hlboká
1084/84, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Zámočnícka 1, 945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 36 858 625, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e Mgr. Petra Pálla, so sídlom kancelárie: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1945 za
predbežného správcu dlžníkovi: AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno - Nová
Stráž, IČO: 36 858 625.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K003958
Spisová značka: 23K/6/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KEBAB HOUSE s. r. o., so sídlom: Wilsonovo Nábrežie
156/70, 949 01 Nitra, IČO: 45 976 864, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KEBAB HOUSE s. r. o., so
sídlom: Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949 01 Nitra, IČO: 45 976 864, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Tatianu Timoranskú, S 1183, sídlo kancelárie správcu: Pribinova 9, 940 02
Nové Zámky, za predbežného správcu dlžníkovi: KEBAB HOUSE s. r. o., so sídlom: Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949
01 Nitra, IČO: 45 976 864.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.1.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K003959
Spisová značka: 1K/21/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FARMAPOL, spol. s r.o., so sídlom Hollého
3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485 152 o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: FARMAPOL, spol. s r.o., so sídlom Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 36 485
152.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 19.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003960
Spisová značka: 1K/23/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638 o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 45 903 638,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov,

III.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
IV.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 1K/23/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa
na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
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náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno
a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo
veriteľa, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné
meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a
miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.
2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 18.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K003961
Spisová značka: 4OdK/322/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Karchňáková, nar. 15.06.1987, Brekov 106, 066
01 Brekov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

opravuje I. výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 4OdK/322/2020-20 zo dňa 12.01.2021 v časti označenia
dlžníka tak, že označenie dlžníka má správne znieť: „Martina Karchňáková, nar. 15.06.1987, Brekov 106, 066 01
Brekov“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
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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 19.1.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K003962
Spisová značka: 40K/7/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti AGROSERVISSLUŽBY, spol. s r.o. so sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO 34 134 441 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o. so sídlom Areál
PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO 34 134 441, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o. so sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO 34 134 441.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K003963
Spisová značka: 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti ECO PLANT SERVICE Ltd. So
sídlom Aleksander Stamboliiski 24, 4101 Kuklen, IČO 204 876 128, Bulharská republika, právne zastúpený
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. so sídlom Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava, IČO 36 855 430, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť ALVEST MONT, s. r. o. so sídlom
Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 35 870 095, takto
rozhodol
I. Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril k návrhu a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30 dní, pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní, pri ktorých
možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia lehoty ich
splatnosti,
- zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na videnie), pri
ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by sa o ich
splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II. Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení zákonných podmienok vyhlási na
jeho majetok konkurz.
III. Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie (zák. č.
7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec patriacu do konkurznej
podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do
konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných
aktivitách dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243
Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1
Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV. Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K003964
Spisová značka: 38K/21/2020
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stamboliiski 24
4101 Kuklen
Bulharská republika
IČO 204 876 128

právne zast.

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o so sídlom Nevädzova
6C, 821 01 Bratislava, IČO 36 855 430

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

ALVEST MONT, s. r. o.
Skalka nad Váhom II/54
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095
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nariaďuje pojednávanie
na deň 26.03.2021 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
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Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K003965
Spisová značka: 38K/21/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku : 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stamboliiski 24
4101 Kuklen
Bulharská republika
IČO 204 876 128

právne zast.

Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o so sídlom Nevädzova
6C, 821 01 Bratislava, IČO 36 855 430

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

ALVEST MONT, s. r. o.
Skalka nad Váhom II/54
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 26.03.2021 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALVEST MONT,
s. r. o.
veriteľ č. 1: MAGENTA d.o.o., Antifašisticke borbe 15/21, 11070 Novi Beograd, Serbia, IČO: 100 138 585
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
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Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K003966
Spisová značka: 36K/9/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oto Hodáň, narodený:
03.08.1962, Kukučínova 3030/8, 908 51 Holíč, zastúpený: JUDr. Jarmilou Milatovou, advokátkou, Metodova č. 7, 821
08 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514
377, značka správcu: S1526, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003967
Spisová značka: 36K/4/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NKC travel, s.r.o., so sídlom Sibírska
2, 908 51 Holíč, IČO: 36 237 191, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
12030/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37
994 018, značka správcu: S1138, o žiadosti správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37
994 018, značka správcu: S1138, odmenu vo výške 7.966,54 eur.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003968
Spisová značka: 36K/7/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: FERMI spol. s r.o., so sídlom Niklova ul., areál NH Sereď, 926 00 Sereď,
IČO: 34 134 581, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 1781/T,
predbežným správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P.Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: 1752, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol

I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom
kancelárie P.Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: 1752, paušálnu náhradu výdavkov vo
výške 1.500 Eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 14/2020, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003969
Spisová značka: 36K/7/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: FERMI spol. s r.o., so sídlom Niklova ul., areál NH Sereď, 926 00 Sereď,
IČO: 34 134 581, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 1781/T,
predbežným správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P.Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: 1752, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e s a konkurzné konanie voči dlžníkovi FERMI spol. s r.o., so sídlom Niklova ul., areál NH Sereď, 926
00 Sereď, IČO: 34 134 581, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 1781/T,
pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 14.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003970
Spisová značka: 31K/20/2010
OZNAM
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Haviarová, narodená 15.6.1968,
bytom Gútorská cesta 901/6, 931 01 Šamorín, IČO: 41 702 433, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu
v Dunajskej Strede, číslo živnostenského registra 201-19292, správcom majetku ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so
sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica, značka správcu S 1148, uznesením č.k. 31K/20/2010-462 zo dňa
08.12.2020, povolil vstup nového veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o, IČ: 24 785 199, so sídlom
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská
sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, v časti pohľadávky vo výške
36.686,01 eur zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovými číslami S/6.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021.

V Trnave dňa 19.01.2021
Mgr.
Daniela Škultétyová
vyšší
súdny úradník
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K003971
Spisová značka: 26OdK/1/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viktor Lukovics, narodený 19.04.1973, trvale bytom
Komárňanská 3300/8, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Viktor Lukovics, IČO: 46 287
191, s miestom podnikania Komárňanská 3300/8, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viktor Lukovics, narodený 19.04.1973, trvale bytom
Komárňanská 3300/8, 932 01 Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 40 031
039, značka správcu: S1887.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
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rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.01.2021, vedený pod položkou registra 7/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
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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 TRNAVA dňa 18.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K003972
Spisová značka: 26OdK/2/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Botlóová, narodená 05.06.1969, trvale bytom
Vodárenská ulica 185/13, 930 39 Zlaté Klasy, podnikajúceho pod obchodným menom Eva Botlóová - MOLETKA
EVA, IČO: 40 562 727, s miestom podnikania Za Záhradami 834/12, 930 39 Zlaté Klasy, Rastice, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.02.2019, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Botlóová, narodená 05.06.1969, trvale bytom Vodárenská
ulica 185/13, 930 39 Zlaté Klasy.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec,
IČO: 42 298 458, značka správcu: S1700.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.01.2021, vedený pod položkou registra 8/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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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 neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K003973
Spisová značka: 36OdK/1/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Attila Szabó, narodený 08.02.1981, trvale bytom Hlavná
ulica 79/18, 930 13 Horné Mýto, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Attila Szabó, narodený 08.02.1981, trvale bytom Hlavná ulica
79/18, 930 13 Horné Mýto.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, 925 21
Sládkovičovo, IČO: 36 071 625, značka správcu: S1746.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
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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Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
12.01.2021, vedený pod položkou registra 5/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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 konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
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K003974
Spisová značka: 36OdK/2/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eduard Bodický, narodený 02.02.1958, trvale bytom 920
52 Horné Zelenice 158, podnikajúceho pod obchodným menom Eduard Bodický, IČO: 45 246 921, s miestom
podnikania 920 52 Horné Zelenice 158, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 01.07.2020 do 30.06.2023,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP
v Nitre, Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eduard Bodický, narodený 02.02.1958, trvale bytom 920 52
Horné Zelenice 158.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec, IČO: 47 817 003, značka správcu: S1731.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.01.2021, vedený pod položkou registra 9/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 18.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K003975
Spisová značka: 25OdK/1/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Valentína Czakóová, narodená 17.06.1972, trvale bytom
929 01 Pataš, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Valentína Czakóová, narodená 17.06.1972, trvale bytom 929 01
Pataš.
II.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 245 913,
značka správcu: S1636.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
12.01.2021, vedený pod položkou registra 4/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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
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nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K003976
Spisová značka: 25OdK/2/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Cvečková, narodená 05.09.1986, trvale bytom 930
41 Kvetoslavov 418, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubica Cvečková - Family Foods, IČO: 47 342 820, s
miestom podnikania 930 41 Kvetoslavov 418, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.08.2018,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP
v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubica Cvečková, narodená 05.09.1986, trvale bytom 930 41
Kvetoslavov 418.
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II.
Ustanovuje správcu: Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
IČO: 50 269 976, značka správcu: S1804.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.01.2021, vedený pod položkou registra 6/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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
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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
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K003977
Spisová značka: 25OdS/3/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudmila Žemberová, narodená 04.02.1960, trvale bytom
Slnečná 1941/7, 927 05 Šaľa - Veča, správcom ktorého je JUDr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa
2020/30, 927 01 Šaľa, IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) zaplatiť
každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 100 % z tejto
pohľadávky.
II.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Podľa § 168f ods. 2 ZKR plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
Splátkový kalendár sa považuje za určený dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho určení v
Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
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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 mus ťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
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K003978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Gáboríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpátské námestie 10A, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/460/2020-s207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/460/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dlžníka Iveta Gáboríkova, nar. 8.6.1971, bytom Karpatské námestie 10A,
Bratislava oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu z vyjadrenia dlžníka zo dňa 18.11.2020 a vykonaného šetrenia majetku, ktoré vykonal
správca, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by pokryl aspoň náklady konkurzu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Iveta Gáboríkova, nar. 8.6.1971, bytom Karpatské námestie 10A, Bratislava Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámením v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Iveta Gáboríkova, nar. 8.6.1971,
bytom Karpatské námestie 10A, Bratislava , Slovenská republika sa v zmysle §167v odst.1 ZKR z r u š u j e .

JUDr. Jozef Tuhovčák, správca

K003979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARISMA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lužická 7, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 034 100
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!!! Oznámenie o zrušení ponukového konania !!!
Týmto oznamujem, že prvé kolo ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo
dňa 12.01.2021,
pod č. zverejnenia K001251 na predaj majetku, osobné motorové vozidlo BMW 530 xd 560X/NY71/AB,
SEDAN DIESEL (E60 MOD.07), rok výroby 2007, výkon motora 2993 CCM, EVČ: BB 629SZ, VIN:
WBANY71080CT69156, súpisová hodnota 7.600,- EUR,
sa zrušuje s poukazom na ustanovenie § 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 a účinnom znení, ktorého znenie je nasledovné: „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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K003980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Dornay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/140/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!!! Oznámenie o zrušení ponukového konania !!!
Týmto oznamujem, že prvé kolo ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021 zo
dňa 13.01.2021,
pod č. zverejnenia K001582 na predaj majetku, hnuteľná vec: mobilný telefón, značka: Akai, rok výroby:
neznámy, stav opotrebovanosti: neznámy, súpisová hodnota: 7,- €,
sa zrušuje s poukazom na ustanovenie § 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 a účinnom znení, ktorého znenie je nasledovné: „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. Jarmila Zahradníková, správca

K003981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silnický Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Romanova 1678 / 33, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/379/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/379/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Karol Silnický, nar. 13.08.1985, bytom Romanova 1678/33, 851 02 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota
3.000,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K003982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krasňanská Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myslenická 3165/68, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/131/2020 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/131/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.11.2020, sp. zn.: 33OdK/131/2020-12, zverejneným v
Obchodnom vestníku zo dňa 13.11.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Zuzana Krasňanská, nar. 13.01.1971, Myslenická 3165/68, Pezinok 902 01, štátna občianka SR (ďalej
len „Dlžník“), a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Natália Trubanová, správca, so sídlom: Zelená
2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1911 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné 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 návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 21.1.2021

JUDr. Natália Trubanová, správca

K003983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava 900 31, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1964
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Irena Jánošová, nar.: 04.04.1964, trvale bytom Stupava, 900 31
Stupava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/122/2020, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií
správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
1st@hutnan.sk.
1st restructuring, k. s., správca

K003984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava 900 31, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1964
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Irena Jánošová, nar.: 04.04.1964, trvale bytom Stupava, 900 31
Stupava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/122/2020, týmto zverejňuje
číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky.
Číslo bankového účtu je: SK53 0900 0000 0051 6164 7924 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo 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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1st restructuring, k.s., správca

K003985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Jánošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava 900 31, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1964
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Irena Jánošová, nar.: 04.04.1964, trvale bytom Stupava, 900 31 Stupava oznamujem, že
bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4OdK/122/2020 zo dňa 30.12.2020,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená spoločnosť 1st restructuring, k. s.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Irena Jánošová, permanent address Stupava,
900 31 Stupava, born on 04.04.1964, our duty is to inform you that with the Resolution from the
30.12.2020, No. 4OdK/122/2020 promulgated in the Commercial bulletin No. 6/2021 on 12.01.2021 has
District Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed 1st
restructuring, k. s. as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
1st restructuring, k. s., správca / trustee
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K003986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 02.12.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15.7.1970, Viničná 551, 92555 Vinohrady
nad Váhom, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/497/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Správca v konkurznom konaní dlžníka
Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca vo veci dlžníka vyhlasuje: prvé kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, podľa §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 1, 2, 3
(zverejnený v Obchodnom vestníku SR dňa 14.1.2021):
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou správcovi, prípadne e-mailom na adrese:
aggmilos@gmail.com. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 3.2.2021, do 12:00 hod.
v kancelárii správcu na Lužnej ulici 6, 85104 Bratislava, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si
vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako
neúspešné.

K003987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/161/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Štefan Sabol, narodený 14.10.1975, Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
0903/233511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K003988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/161/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/161/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Štefan Sabol, narodený 14.10.1975, Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava,
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 skladať preddavok na trovy konania za účelom
popierania pohľadávok. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania je 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy
konania.
Číslo účtu: IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu : 33OdK 161/2020

JUDr. Eva Bieliková, správca

K003989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/161/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/161/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Štefan Sabol, narodený 14.10.1975, Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, sp. zn. 33OdK 161/2020 zo dňa 3.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Štefan Sabol, born 14.10.1975, domiciled Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava
1, No. 33OdK 161/2020 dated 3th December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

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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Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 19.12.2020.
The bankruptcy was declared on 19th December 2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee,
Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be registered in the Euro currency.

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
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K003990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schníderová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5103/20, 821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/279/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/279/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka podľa § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
oznamuje, že konkurz sa končí. Zároveň správca dáva na vedomie účastníkom konania, že žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 Z.oKR. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje

K003991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Holik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 3197 / 4, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/468/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/468/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

62

Obchodný vestník 16/2021
Druh podania:
por. typ súpis.
číslo zložky

1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

Súpis všeobecnej podstaty
popis súpisovej zložky

obchodný podiel vo veľkosti 100% na základnom imaní spoločnosti Anamis, s. r. o.,
iná majetková Ožvoldíkova 2004/2,841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 50 771 477, zápis:
hodnota
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 119382/B, základné
imanie 5000,00 EUR.

súpisová
hodnota
(EUR)

spoluvl.
podiel
dlžníka

5000,00

1/1

K003992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sátor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 485 / 3, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/392/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/392/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por.
číslo

typ súpis.
zložky

1

obchodný podiel vo veľkosti 37,5% na základnom imaní spoločnosti ecolmont s. r. o.,
iná majetková
588/34, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 47 240 580, zápis: Obchodný register Okresného
hodnota
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83162/B, základné imanie 5000,00 EUR.

popis súpisovej zložky

súpisová
hodnota
(EUR)

spoluvl.
podiel
dlžníka

1875,00

1/1

K003993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polášek Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 623, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1979
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/463/2020 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/463/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
V konkurznej veci dlžníka Patrik Polášek, nar. 07. 10. 1979, trv. byt. Závod 623, okr. Malacky, nebol zistený
žiaden majetok, a z toho dôvodu správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade ak majú podnety na
zisťovanie majetku Dlžníka, predniesli v zmysle § 166i ods. 2 ZKR takýto podnet správcovi a zložili
zálohu na trovy šetrenia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Inak v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K003994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šnábelová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov 0, 827 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1991

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.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/92/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/92/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Martina
Šnábelová, nar. 3.5.1991, bytom 827 02 Bratislava - Ružinov, v konaní vedenom Okresným súdom Bratislava
I pod sp. zn. 4OdK/92/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
21.1.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K003995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pechová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 90 / 67, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/61/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/61/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Martina
Pechová, nar. 17.4.1992, bytom ul. 1. mája 90/60, 901 01 Malacky, v konaní vedenom Okresným súdom
Bratislava I pod sp. zn. 4OdK/61/2020 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že ku dňu 21.1.2021 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K003996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADEPETROL, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 2, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 750 740
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/74/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/74/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej aj len „ZKR“/
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2019 som bol ustanovený za správcu úpadcu
TRADEPETROL, a.s., so sídlom Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 750 740, /ďalej v texte len
„úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13.02.2019.
Dňa 18.02.2019 som v Obchodnom vestníku č. 34/2019 zverejnil Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do
správcovského spisu. Následne som v stanovených lehotách podával súdu správy o činnosti správcu v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 5 vyhlášky MS SR č. 665/2205 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. Vyhotovil som
konečný zoznam prihlásených pohľadávok po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok a súdu som doručil
zoznam podaní, na ktoré sa neprihliada ako na prihlášky. Takisto po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok
som vyhotovil konečný zoznam zistených pohľadávok a jeden rovnopis som doručil súdu. V súlade s ustanovením
§ 32 ods. 7 ZKR som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa 14.03.2019 číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Dňa 25.03.2019 bol v Obchodnom vestníku č.
59/2019 zverejnený Oznam o zvolaní schôdze veriteľov, ktorá sa konala dňa 17.05.2019 (piatok) o 10:00 hod. na
adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie. Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili celkovo traja veritelia,
predseda prvej schôdze oboznámil prítomných veriteľov o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
Predmetom schôdze bola taktiež voľba veriteľského výboru, ktorý nebol v súlade s ustanovením § 37 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“)
úspešne zvolený. Dňa 26.07.2019 v OV č. 143/2019 bol zverejnený Oznam o zvolaní 2. schôdze veriteľov, ktorá
sa konala dňa 26.08.2019 (pondelok) o 10:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Na predmetnej schôdzi bol za členov veriteľského výboru zvolený nezabezpečený veriteľ – SVOM, spol. s r.o.,
SIGNUM spol. s r.o. a R-PROCESY, s.r.o.. Následne bol na prvom zasadnutí veriteľského výboru zvolený,
v súlade s ustanovením § 38 ZKR, za predsedu veriteľského výboru nezabezpečený veriteľ SVOM, spol. s r.o..
V OV č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019 som zverejnil súpis majetku úpadcu obsahom ktorého boli peňažné
pohľadávky úpadcu a pohľadávku z účtu ku dňu vyhlásenia konkurzu. Ďalej som v OV č. 11/2021 dňa 19.01.2021
zverejnil doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku majetku – stav pokladne ku dňu vyhlásenia konkurzu
a peňažné pohľadávky.
Do konkurzného konania v základnej prihlasovacej lehote bolo prihlásených 47 pohľadávok v celkovej výške
1.042.355,31 EUR. Uznaná suma v lehote prihlásených pohľadávok doručených v základnej prihlasovacej lehote
je vo výške 1.039.209,42 EUR. Do konkurzného konania po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nebola do
dnešného dňa doručená žiadna prihláška pohľadávky. Počet veriteľov, na prihlášky ktorých sa v konkurznom
konaní prihliada je 7 veriteľov.
a) Celková výška prihlásených pohľadávok: 1.042.355,31 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§28 ods. 1 ZKR) : 1.042.355,31 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 0,00 EUR
- podmienené pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR

b) Celková výška zistených pohľadávok : 1.039.209,42 EUR
z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (28 ods. 1 ZKR) : 1.039.209,42 EUR
- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) : 0,00 EUR
- podmienené pohľadávky ( § 28 ods. 5 ZKR) : 0,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška pohľadávok v zmysle ustanovenia § 95 ods. 2,3: 356.895.65 EUR

Ide o: „Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu (ďalej len "podriadené
pohľadávky") sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné
uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky. Tak isto ako
podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je
alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada.“
·

Celková výška pohľadávok nezahrnutých do konečného rozvrhu výťažku v zmysle ustanovenia §
28 ods. 3 ZKR: 0,00 EUR

Ide o nasledovný prípad: „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.“
·

Celková výška popretých pohľadávok: 3.145,89 EUR

Vzhľadom na skutočnosť, že pohľadávka veriteľa Ing. Ján Marônek sa uspokojuje ako podriadená
pohľadávka v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 ZKR, celková výška pohľadávok zahrnutých
a uspokojovaných v rámci tohto konečného rozvrhu výťažku je: 682.313,77 EUR
Pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Na tento účel dňa 14.12.2020 v
Obchodnom vestníku č. 240/2020 správca zverejnil oznam o zhotovení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z majetku ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov. V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu nebola uplatnená žiadna námietka v zmysle
ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR.
V zmysle § 101 ZKR JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu po úplnom speňažení majetku
zapísaného do súpisu, pripravil tento konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.

Rozvrhová časť
v. Všeobecná podstata pozostáva z týchto zložiek majetku
1. Peňažné pohľadávky (OV č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019, K031177):
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu. Na základe uvedené správca úpadcu zaradil do súpisu majetku úpadcu vyššie uvedené
peňažné pohľadávky, ktoré boli súčasťou zoznamu majetku, ktorý tvoril prílohu k Návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Za účelom speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu – peňažných pohľadávok (súpisové položky č. 1 až 19)
správca úpadcu zverejnil, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 21.02.2020, v OV č.
105/2020 zo dňa 03.06.2020 Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Ponukové konanie - 1. Kolo. Správca úpadcu vyhodnotil predmetné ponukové konanie za úspešné a v súlade zo
záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 29.06.2020, uzatvoril Zmluvu o prevode pohľadávok s úspešným
záujemcom.
Správca úpadcu na základe šetrenia a získaných informácii zistil, že pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi –
spoločnosti STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava nie je možné speňažiť. Vzhľadom na
uvedené, správca úpadcu požiadal veriteľský výbor listom zo dňa 10.03.2020 o vydanie súhlasu s vylúčením
majetku zo v zmysle ustanovenia § 81 ZKR. Predmetný súhlas bol udelený prostredníctvom e-mailovej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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komunikácie zo dňa 17.03.2020 a zo dňa 18.03.2020. Správca úpadcu následne zverejnil v OV č. 75/2020 zo
dňa 20.04.2020 Oznámenie o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu. V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3
ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa
prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa,
ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa
odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu. Správca úpadcu uvádza, že
v zákonom stanovenej lehote neprejavil záujem žiadny veriteľ o prevedenie daného majetku a preto na základe
uvedeného, daný majetok prestáva podliehať konkurzu.
Peňažná pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi – spoločnosti Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava bola
uhradená v celom rozsahu dlžníkom.
1.

Pohľadávka z účtu (OV č. 73/2019 zo dňa 12.04.2019, K031177, OV č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021,
K002739):

V zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu. V zmysle uvedeného správca zaradil do súpisu majetku všeobecnej podstaty zostatok na
bankovom účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu a zostatok v pokladni úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu.
1. Peňažné pohľadávky (OV č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021, K002739):
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý nadobudol úpadca počas
konkurzu. V zmysle uvedeného správca zaradil do súpisu majetku všeobecnej podstaty aj vymožené pohľadávky
z exekučného konania a preplatok na poistení zo zodpovednosti za škodu.
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku úpadcu zaradená do konečného rozvrhu výťažku je spolu
vo výške 32.442,34 EUR.
v.

Pohľadávky proti podstate

Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti podstate v
celkovej sume 28.773,27 EUR, pričom právny dôvod, čas vzniku, čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok
proti podstate sú uvedené v Prílohe č.1 k tomuto rozvrhu.
V záujme, aby nebolo ohrozené uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate (poplatky spojené
s uspokojením prihlásených pohľadávok, poplatky za vedenie a zrušenie bankového účtu, poštovné atď.) si
správca ponecháva rezervu na budúce pohľadávky proti podstate vo výške 15,00 EUR.
v.

Odmena správcu

Správca konštatuje, že:
a) za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi uznesením Okresného súdu Bratislava I
zo dňa 25.04.2019 priznaná odmena v sume 5. 520,00 EUR,
b) za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku,
ktoré ustanovuje vyhláška č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov.
V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo ... patrí správcovi odmena 1% z výťažku“.
V zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku“.
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa výťažkom rozumie: „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
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ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
v.

Čistý výťažok

Z celkového čistého výťažku v sume 32.442,34 EUR pripadla po odpočítaní príslušných pohľadávok proti
podstate ako aj súdneho poplatku za konkurzné konanie na uspokojenie nezabezpečených veriteľov suma
2.591,- EUR.
Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na tento účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca doručí pred jeho
zverejnením zástupcovi veriteľov.
Správca úpadcu uvádza, že v konkurze sa nevedú nijaké sporové konania.
Záver
Pomer uspokojenia jednotlivých pohľadávok prihlásených do konkurzného konania úpadcu je obsiahnutý v Prílohe
č. 2.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti si týmto dovoľujem v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR zdvorilo požiadať
Veriteľský výbor o schválenie predkladaného konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov, a zároveň
si dovoľujem určiť Vám lehotu 16 dní na schválenie uvedeného návrhu.
JUDr. Olievr Korec, správca.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam pohľadávok proti podstate
Príloha č. 2 – Pomer uspokojenia prihlásených pohľadávok

K003997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavorník Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 339 / 24, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/495/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/495/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
oddelenej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

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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K003998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavorník Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 339 / 24, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/495/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/495/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K003999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janošková Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/314/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/314/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (oddlženie konkurzom podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v (ďalej "ZKR")
správca v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na
základe tohto zistenia oznamujem, že konkurz sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku podľa §
167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K004000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmanová 1172/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/204/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/204/2020
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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konkurzu

Speňaženie majetku - výsledok ponukového konania
Predmet speňaženia: pozemky – lesné pozemky
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., prostredníctvom Obchodného
vestníka č. 249/2020 dňa 29.12.2020 v I. kole ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby
ponúkol na predaj spolu 7 spoluvlastníckych podielov nehnuteľností podliehajúcich konkurznej podstate zapísané
v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou položkou 2 (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2020
dňa 22.10.2020 K076221). Lesné pozemky podľa nasledovnej výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov
v celkovej súpisovej hodnote 3.200,- Eur:

Druh
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný
Lesný

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Výmera v m2
4642
253
253
3379
2478
672
672

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

KÚ
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

Číslo LV
163
167
167
253
253
254
254

Parc. číslo
241/129
60/4
60/4
145/1
145/6
62/3
62/3

Spolupodiel
1/12
1/64
7/1152
7/288
7/288
1/16
7/288

Podmienky vyhláseného ponukového konania boli nasledovné:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná za všetkých 7 spoluvlastníckych podielov a bez akýchkoľvek
obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “27OdK/204/2020 – ponuka LP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.
11. Výsledok ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Do I. kola ponukového konania sa v stanovenej lehote prihlásil len jeden záujemca: JNP, s.r.o., Ružová 6116/9,
071 01 Michalovce, IČO: 51452197. Uvedený záujemca zložil zálohu na kúpnu cenu vo výške 25,- EUR.
Ponúknutá kúpna cena v porovnaní so stanovenou súpisovou hodnotou je veľmi nízka. Vzhľadom na účasť len
jedného záujemcu v ponukovom konaní a z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej ceny možno ponukové
konanie považovať za neúspešné. Na základe uvedeného správca ruší predmetné ponukové konanie.
Uhradená záloha bude záujemcovi v plnej výške prevedená späť na príslušný bankový účet. Správca vyhlási
v krátkej dobe nové ponukové konanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Ružová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mánesovo námestie 1233/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/57/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/57/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:
Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh výťažku v konkurznej veci vedenej
pod č. 32OdK/57/2020

JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670, správca
konkurznej podstaty úpadcu Katarína Ružová, nar. 17.03.1965, bytom: Mánesovo námestie 1233/7, 851 01
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 32OdK/57/2020 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do konkurznej podstaty úpadcu.

JUDr. Marek Piršel - správca

K004002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Projects s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 185 724
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2019 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27K/7/2019 – 183 zo dňa 15.10.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 209/2020 zo dňa 29.10.2020 (účinky vyhlásenia – 30.10.2020), značka záznamu:
K077927, bol na majetok dlžníka Retail Projects, s.r.o., so sídlom Šancova 48, 811 05 Bratislava, IČO: 47
185 724 (ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok:
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 27K/7/2019,
že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 14.01.2021 pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo pohľadávky v zozname: 17
Veriteľ: GAOL Energy Slovakia, s.r.o., Titváň 43/6, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 45 928 312
Celková prihlásená suma: 90 473,58,- EUR
V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 19,21 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, čo
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 eur a najviac 10 000 eur.
Účet správcu, zverejnený na účely popierania: SK13 0200 0000 0013 6401 8951

JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 27K/7/2019,
že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 15.01.2021 pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 18
Veriteľ: FINAL - GB, s.r.o., Družstevná 75/2, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 46 038 833
Celková prihlásená suma: 16 986,39,- EUR
V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 19,21 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, čo
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 eur a najviac 10 000 eur.
Účet správcu, zverejnený na účely popierania: SK13 0200 0000 0013 6401 8951
V Bratislave, 18.1.2021
JUDr. Peter Vrábel, správca

K004003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAŽAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavová 15 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 708
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ľuboš Janček ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STRAŽAN s.r.o.,
Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 21 Zák. č.
7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod
č.ú. v tvare IBAN: SK74 8330 0000 0024 0192 4692, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

72

Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo urobené v súlade s ustanoveniami § 32 Zák. č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení.
V Chorvátskom Grobe, 21.01.2021

K004004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remord, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 957 239
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/53/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/53/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z písomného hlasovania veriteľského výboru
Úpadca:

Remord s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

IČO:47957239
Súd vedúci konanie: Okresný súd Bratislava
Sp. zn.: 37 K 53/2019
Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
Predseda veriteľského výboru v elektronickej forme vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k žiadosti
správcu konkurznej podstaty FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava úpadcu Remord s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239 o
udelenie záväzného pokynu, akým spôsobom postupovať pokiaľ ide o speňaženie súpisových zložiek majetku
zapísaných pod por. č. 60-61,63-66 v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 81/2020
zo dňa 28.04.2020 pod položkou K034596.
SKP navrhuje spôsob speňaženia v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. b) ZKR, a teda poverením dražobníka, ktorý až
do speňaženia predmetu dražby znáša náklady dražby, ktoré si následne uplatní v konkurznom konaní ako
pohľadávku proti všeobecnej podstate. V prípade, že nedôjde k speňaženiu majetku podliehajúceho konkurzu
v rámci 3 kôl dražby, správca opätovne požiada veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu.
Členom veriteľského výboru bola žiadosť správcu konkurznej podstaty úpadcu doručená predsedom veriteľského
výboru (členovi veriteľského výboru UniCredit Leasing Slovakia dňa 11.12.2020 a členovi veriteľského
výboru VšZP dňa 11.12.2020), a teda všetci členovia veriteľského výboru mali možnosť oboznámiť sa s jej
obsahom.
SK, a.s. požiadala členov VV ,aby sa k žiadosti vyjadrili najneskôr do 29.12.2020 . UniCredit Leasing Slovakia
súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu v znení navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa
3.12.2020 s podmienkou, že finálny návrh zmluvy o vykonaní dražby bude pred uzatvorením s konkrétnym
dražobníkom ešte schválený veriteľským výborom. VšZP súhlasí s udelením súhlasu správcovi úpadcu
v znení navrhovanom správcom v žiadosti správcu zo dňa 3.12.2020.
Uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty pod por. č. 60-61 a 63-66, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 81/2020 zo dňa 28.04.2020 pod
položkou K034596 v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. b) a v zmysle ust. § 93 ods. 1 ZKR za podmienok
uvedených v bode 2.1 žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe
speňažovania zo dňa 03.12.2020. Finálny návrh zmluvy o vykonaní dražby bude pred uzatvorením
s konkrétnym dražobníkom ešte schválený veriteľským výborom.“

Hlasovanie veriteľského výboru za prijatie uznesenia:
Za:

3 (SK, a.s. , UniCredit Leasing Slovakia, VšZP )

Proti:

0

Zdržal sa:

0

V Bratislave, dňa 21.1.2021

________________________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda veriteľského výboru
zast. Ing. Alena Španírová

K004005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Alca plast SK, s.r.o. so sídlom Novozámocká 209, 949 05 Nitra, Slovenská
republika, IČO: 36 537 616, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.189,90 EUR;
2. pohľadávka veriteľa Slovenská republika Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok por. č. 51: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 110,50 EUR.
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K004006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKL 3 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 50 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 743 500
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/15/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/15/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávka veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01, Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, prihlásená samostatnou prihláškou por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.793,50
EUR;
2. Pohľadávka veriteľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,
Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená samostatnou prihláškou por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 3.085,50 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K004007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Tomáš Antonič, správca úpadcu: MONTRE s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 918
608 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, zvolal 1. schôdzu veriteľov
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020, ktorá sa mala uskutočniť prezenčnou formou
dňa 05.02.2021 o 10:30 hod. na adrese: Hotel NIVY, Líščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava 2, Slovensko.
Správca týmto vzhľadom na prijaté obmedzenia (zákaz vychádzania) v súvislosti s pandémiou veriteľom
oznamuje, že schôdza veriteľov sa bude konať tak, ako bola zvolaná (v rovnaký deň a čas a s rovnakými bodmi
programu) elektronickými prostriedkami a to na základe § 5 ods. 1-3 zákona 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 účinného od 19.01.2021:
„§ 5

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(1) Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva
môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť
účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z
ich vnútorných predpisov alebo stanov.
(2) Ak podmienky rozhodovania podľa odseku 1 nevyplývajú zo zákona, vnútorných predpisov alebo stanov, určí
ich v prípade, ak ide o najvyšší orgán právnickej osoby, štatutárny orgán konajúci s náležitou starostlivosťou, a v
prípade iného orgánu ich určí tento orgán. Tieto podmienky musia byť členom orgánu oznámené v dostatočnom
predstihu pred rozhodovaním.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj na veriteľské orgány; podmienky rozhodovania podľa odseku 1
určí ten, kto ich zasadnutie zvoláva.“

Týmto vyzývam všetkých veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na 1. schôdzi veriteľov dňa 05.02.2021 o 10:30
hod., aby oznámili správcovi najneskôr do 03.02.2021 svoje e-mailové adresy a to na e-mailovú adresu
správcu (antonic@spravca.eu) za účelom zaslania podrobností o elektronickom prihlásení sa na 1. schôdzu
veriteľov.

Zároveň za účelom splnenia podmienky elektronickej prezencie na 1. schôdzi veriteľov vyzývam veriteľov, ktorí
majú záujem o účasť na prvej schôdzi veriteľov:
- aby veritelia fyzické osoby zaslali v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iným vhodným spôsobom
kópiu dokladu totožnosti (kde bude viditeľná podoba veriteľa) do kancelárie správcu (Ing. Tomáš Antonič,
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava) najneskôr do 03.02.2021 (tak, aby bola predmetná kópia dokladu totožnosti
doručená do kancelárie správcu najneskôr v tento deň).
- aby veritelia právnické osoby zaslali v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iným vhodným spôsobom
originál aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace) spolu s kópiou dokladu
totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu (kde bude viditeľná podoba príslušného člena štatutárneho
orgánu) do kancelárie správcu (Ing. Tomáš Antonič, Lazaretská 23, 811 09 Bratislava) najneskôr do
03.02.2021 (tak, aby boli predmetné písomnosti doručené najneskôr v tento deň).
- aby zástupcovia veriteľov zaslali v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iným vhodným spôsobom
originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a kópiu ich dokladu totožnosti (kde bude
viditeľná podoba zástupcu veriteľa) do kancelárie správcu (Ing. Tomáš Antonič, Lazaretská 23, 811 09
Bratislava) najneskôr do 03.02.2021 (tak, aby boli predmetné písomnosti doručené najneskôr v tento deň).
Všetkým veriteľom, ktorí oznámia správcovi svoj e-mail ako aj zašlú dokumenty potrebné na elektronickú
prezenciu, bude najneskôr dňa 04.02.2021 (jeden deň pred konaním 1. schôdze veriteľov) zaslaný e-mail
s presnými inštrukciami týkajúcimi sa elektronického prihlásenia.
Prezencia veriteľov bude prebiehať dňa 05.02.2021 od 09:45 do 10:20 hod. Správca žiada veriteľov, aby dodržali
uvedený čas prezencie a aby mali pri sebe všetky dokumenty potrebné na elektronickú prezenciu uvedené vyššie.
Zároveň bude vo štvrtok dňa 04.02.2021 v čase od 14:00-15:00 hod. všetkým veriteľom, ktorí oznámia správcovi
svoj e-mail ako aj zašlú dokumenty potrebné na elektronickú prezenciu a ktorí budú mať záujem, k dispozícii
testovací meeting (elektronické stretnutie) za účelom vyskúšania si postupu a fungovania elektronickej
komunikácie a vyriešenia prípadných technických problémov.
Ing. Tomáš Antonič, správca
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K004008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánek Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 611, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/327/2020 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/327/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová
Zabezpečenie
hodnota [EUR]

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

Preplatok z RZ zdravotného poistenia

Iná majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

100% podiel v obchodnej spoločnosti D I F O s.r.o., IČO: 50 142 399,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 500.00
č. 36995/T, so sídlom 925 62 Váhovce 611

34.35

Nie
Nie

K004009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Motyčková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 155, 924 01 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/71/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/71/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava
Prihláška pohľadávok v celkovej výške: 1 277,06 Eur
Doručená dňa 20.01.2021
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

V Trnave, dňa 21.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca dlžníka

K004010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa Šaľa, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
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Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/112/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/112/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Roman Zaťko, nar. 10.07.1991, bytom Šaľa, 927 01 Šaľa,
v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 26OdK/112/2020, oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín, a to počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
zasielajte písomne na emailovú adresu: bukvisova@legart.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 420 485.
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K004011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa Šaľa, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/112/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/112/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Roman Zaťko, nar. 10.07.1991, bytom Šaľa, 927 01 Šaľa
v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 26OdK/112/2020, týmto v súlade s § 32 ods. 7 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje bankový účet,
na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo
účtu: IBAN: SK 53 0200 0000 0036 9080 8253.
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K004012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa Šaľa, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/112/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/112/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníka (úpadcu) Roman Zaťko, nar. 10.07.1991, bytom Šaľa, 927 01 Šaľa,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/112/2020 zo dňa
05.01.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 8/2021 dňa 14.01.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu bola ustanovená JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Roman Zaťko, born 10.07.1991, residing at Šaľa, 927 01 Šaľa, our duty is to
inform you, that District Court in Trnava, decided in its decision No. 26OdK/112/2020 dated 05.01.2021 which was
published in the Commercial bulletin No. 8/2021 dated 14.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr.et. Mgr. Zuzana Bukvišová as the administrator (the legal guardian of the
bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ust. § 199 ods. 9 ZKR).

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

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

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

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

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

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

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

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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

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

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

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

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

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

e. povaha pohľadávky;

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

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

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

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

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

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

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

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

e. the nature of the claim;

f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration

h. number; and

i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
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Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne

Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K004013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pilar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 486 / 69, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/281/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25OdK/281/2020-12 zo dňa 24.09.2020 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka: Roman Pilar, nar. 09.01.1975, bytom Vážska 486 / 69, 922 42 Madunice (ďalej len ako aj
„Dlžník“), zbavil Dlžníka všetkých dlhov a ustanovil Dlžníkovi správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, so
sídlom kancelárie: Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín. Uvedené Uznesenie Okresného súdu Trnava bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2020 dňa 30.09.2020, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod
K072022.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložila súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších
šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i v spojení v § 74 a 75 ZKR
nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ust. § 167 t
ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K004014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fančovič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá nad Parnou 562, 917 01 Suchá nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/154/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/154/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Marek Fančovič, nar. 16.05.1977, trvale bytom Ružová Dolina
562, 919 01 Suchá nad Parnou v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/154/2020,
zverejnil v OV č. 215/2020 zo dňa 06.11.2020 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) súpis majetku konkurznej podstaty tak ako je uvedený nižšie, nakoľko šetrením zistil nasledovný majetok
dlžníka.

I. MOTOCYKLE
Rok
Stav
výroby km

por.č. popis

VIN

Spoluvlast.
Podiel

súpisová
hodnota

1

SUZUKI VZ 800
MARAUDER
1996
TT769AM

74854 JS1AF211300100151 1/1

200 EUR

2

APRILIA
PEGASO
TT012AN

62580 ZD4ML0000YS007476 1/1

200 EUR

ML 2000

poznámky
Motocykel je nepojazdný, tvorí ho len
kostra s kolesami a kabelážou/ bez
motora a podstatných častí. Použiteľný
len na súčiastky.
Motocykel je nepojazdný, tvorí ho len
kostra s kolesami a kabelážou/ bez
motora a podstatných častí. Použiteľný
len na súčiastky.

Správca v súlade s §167j ods. 1 v spojitosti s § 77 ods. 1 ZKR zverejňuje tento oznam o vylúčení súpisovej zložky
majetku pod poradovým č. 1 a č. 2 zo súpisu, nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania. V súlade s §167p ods.2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať konkurzu. Zároveň správca
oznamuje, že o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca
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K004015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOFIN ARÉNA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 575/23, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 239 437
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurzných konaniach zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícke družstvo Prietrž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prietrž 176, 906 11 Prietrž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 590 053
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurzných konaniach zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Zelenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 800, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/269/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miluše Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 493/8 493/8, 919 27 Brestovany - Horné Lovčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/49/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/49/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Rigó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alžbentínska ulica 371/11A, 930 04 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/206/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/206/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty
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K004020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Vöröš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 956, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/310/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/310/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Búranová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/338/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/338/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Linder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 252, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/365/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/365/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Bögiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 930 01, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/183/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/183/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty
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K004025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Bartková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Andreja Kubinu 1673/19, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/193/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/193/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Csölle
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 929 01, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/216/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/216/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 2300/36, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/275/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/275/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004028
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:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Moravanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za poštou 1195/12A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/299/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/299/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty
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K004030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Gažovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 40, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/333/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/333/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Tulis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 921 01, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2870/2, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/12/2015 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/12/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Karnošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 284, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdS/5/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdS/5/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Oznámenie o zmene sídla kancelárie

Týmto si dovoľujem oznámiť všetkým účastníkom v konkurznom konaní zmenu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Marieta Katona z pôvodnej adresy Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská
Streda
na
novú
adresu:
Kúpeľná
33,
929
01
Dunajská
Streda.
Prosím o zasielanie všetkej korešpondencie na novú adresu.
JUDr. Marieta Katona - správca konkurznej podstaty

K004034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pásztor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. M. Hodžu 903 / 18, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Jozef Pásztor, nar. 27.03.1951, bytom M.M. Hodžu 903/18,
927 01 Šaľa, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/253/2020 na účely speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlásil verejné ponukového konanie na odpredaj majetku dlžníka
zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

V. OBCHODNÝ PODIEL
Menovitá
hodnota

por.č. popis
7

Obchodný podiel v spoločnosti: B & J SYSTEM spol. s r.o. , IČO: 34 147 829,
3320 EUR
zapísaná v ORSR OS TT, Oddiel Sro, vložka č. 16020/T

Podiel

súpisová
hodnota

1/1

500,00 €
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Ponukové konania boli zverejnené v OV č. 219/2020 zo dňa 12.11.2020, v OV č. 236/2020 zo dňa 08.12.2020
a v OV č. 247/2020 zo dňa 23.12.2020.
Lehota na predkladanie ponúk v rámci 3,. kola ponukového konania uplynula 04.01.2021 a v tejto lehote nebola
správcovi doručená ani jedna ponuka. Správca preto vyhlasuje ponukové konania na odpredaj majetku za
neúspešné.
Nakoľko sa vyššie označená súpisová zložka majetku podliehajúca konkurzu nepodarila speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, tento majetok prestáva podliehať konkurzu v súlade s § 167p ods. 2 ZKR.
Správca zároveň oznamuje, že žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o odkúpenie tohto
majetku a neuskutočnil ponuku správcovi do desiatich dní od skončenia tretieho kola ponukového
konania.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K004035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pásztor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. M. Hodžu 903 / 18, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2020 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Jozef Pásztor, nar. 27.03.1951, bytom M.M. Hodžu 903/18,
927 01 Šaľa, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/253/2020, zverejnil v OV č.
209/2020 zo dňa 29.10.2020 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty tak ako je uvedený nižšie, nakoľko šetrením zistil nasledovný
majetok dlžníka.

V. OBCHODNÝ PODIEL
Menovitá
hodnota

por.č. popis
7

Obchodný podiel v spoločnosti: B & J SYSTEM spol. s r.o. , IČO: 34 147 829,
3320 EUR
zapísaná v ORSR OS TT, Oddiel Sro, vložka č. 16020/T

Podiel

súpisová
hodnota

1/1

500,00 €
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Správca v súlade s §167j ods. 1 v spojitosti s § 77 ods. 1 ZKR zverejňuje tento oznam o vylúčení súpisovej zložky
majetku pod poradovým č. 7 zo súpisu, nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania. V súlade s §167p ods.2 ZKR uvedený majetok prestal podliehať konkurzu. Zároveň správca oznamuje,
že o tento majetok neprejavil záujem žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky do desiatich dní od skončenia tretieho
kola ponukového konania.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K004036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Diana Malková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 54, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 30.10.2020 č. k.: 26OdK/41/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 214/2020 zo dňa 05.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 06.11.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Diana Malková, narodená 18.05.1975, trvale bytom 925 81 Diakovce 54 (ďalej
v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
13.1.2021, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 08.09.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Diana Malková, narodená 18.05.1975, trvale
bytom 925 81 Diakovce 54, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š
uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K004037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Krbica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/180/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Tomáš Krbica, nar. 01.05.1986, bytom: Sv. Cyrila a Metóda 2871/4, 905
01 Senica, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle
správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do
12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Krbica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/180/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Tomáš Krbica, nar. 01.05.1986, bytom: Sv. Cyrila a Metóda 2871/4, 905
01 Senica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vesprémy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3750/28, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1959

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/15/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/15/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Ján Vesprémy, nar. 21.11.1959, bytom: Ružová 3750/28, 32 01 Veľký
Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Vesprémy, IČO: 45 606 331, s miestom podnikania Ružová
3750/28, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.11.2018, oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese: Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00
hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vesprémy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3750/28, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/15/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/15/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka : Ján Vesprémy, nar. 21.11.1959, bytom: Ružová 3750/28, 32 01 Veľký
Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Vesprémy, IČO: 45 606 331, s miestom podnikania Ružová
3750/28, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.11.2018, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7
písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vesprémy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 3750/28, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/15/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/15/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Ján Vesprémy, dátum
narodenia: 21.11.1959, trvale bytom Ružová 3750/28, 932 01 Veľký Meder (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/15/2020 zo dňa 14.10.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 202/2020 dňa 20.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Ján Vesprémy, born. 21.11.1959, permanently residing Ružová 3750/28, 932 01 Veľký
Meder (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the
District Court Trnava , No. 26OdK/15/2020 dated 14.10.2020, published in the Commercial bulletin No.
202/2020 from 20.12.2020, was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí 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 only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K004042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Faltýnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliana 6016/37, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/309/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Erik Faltýnek, nar. 15.01.1992, bytom: Ulica gr. Goliana 6016/37, 917 02
Trnava, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle
správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do
12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Faltýnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/309/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Erik Faltýnek, nar. 15.01.1992, bytom: Ulica gr. Goliana 6016/37, 917 02
Trnava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Faltýnek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/309/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/309/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Erik Faltýnek, dátum
narodenia: 15.01.1992, trvale bytom Ulica gen. Goliana 6016/37, 917 02 Trnava (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/309/2020 zo dňa 29.10.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 213/2020 dňa 04.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Erik Faltýnek, born. 15.01.1992, permanently residing Ulica gen. Goliana 6016/37,
917 02 Trnava (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution
of the District Court Trnava , No. 25OdK/309/2020 dated 29.10.2020, published in the Commercial bulletin
No. 213/2020 from 04.11.2020, was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí 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 only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K004045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Lakatosová Patkolóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2020 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Aneta Lakatosová Patolóová, nar. 25.06.1988, bytom: Komárňanská
204/112, 932 01 Veľký Meder, podnikajúca pod obchodným menom Aneta Patkolóová, IČO: 46 252 100,
s miestom podnikania Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder, oznamuje účastníkom konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Lakatosová Patkolóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1988
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2020 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Aneta Lakatosová Patolóová, nar. 25.06.1988, bytom: Komárňanská
204/112, 932 01 Veľký Meder, podnikajúca pod obchodným menom Aneta Patkolóová, IČO: 46 252 100,
s miestom podnikania Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Lakatosová Patkolóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/55/2020 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/55/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Aneta Lakatosová
Patkolóová, dátum narodenia: 25.06.1988, trvale bytom Komárňanská 204/112, 932 01 Veľký Meder (ďalej
len „dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/55/2020 zo dňa
06.11.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 219/2020 dňa 12.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Aneta Lakatosová Patkolóová, born. 25.06.1988, permanently residing Komárňanská
204/112, 932 01 Veľký Meder (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to
the resolution of the District Court Trnava , No. 26OdK/55/2020 dated 06.11.2020, published in the
Commercial bulletin No. 219/2020 from 12.11.2020, was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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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According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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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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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K004048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Prázdnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 2, 919 06 Naháč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/331/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/331/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Marián Praznovský, nar. 14.10.1993, bytom: 919 06 Naháč 2, podnikajúci
pod obchodným menom Marián Práznovský, IČO: 51 062 950, s miestom podnikania M. R. Štefánika 4189/49,
940 02 Nové Zámky, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.11.2018, oznamuje účastníkom konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917
01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Prázdnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 2, 919 06 Naháč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/331/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/331/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Marián Praznovský, nar. 14.10.1993, bytom: 919 06 Naháč 2, podnikajúci
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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pod obchodným menom Marián Práznovský, IČO: 51 062 950, s miestom podnikania M. R. Štefánika 4189/49,
940 02 Nové Zámky, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.11.2018, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Prázdnovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 2, 919 06 Naháč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/331/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/331/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Marián Práznovský,
dátum narodenia: 14.10.1993, trvale bytom 919 06 Naháč 2 (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/331/2020 zo dňa 25.11.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 231/2020 dňa 01.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Marián Práznovský, born. 14.10.1993, permanently residing 919 06 Naháč 2
(hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the District
Court Trnava , No. 36OdK/331/2020 dated 25.11.2020, published in the Commercial bulletin No. 231/2020
from 01.12.2020, was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí 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 only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K004051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/79/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/79/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Iveta Ťažká, nar. 29.06.1968, bytom: 917 01 Trnava, oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na adrese:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00
hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K004052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/79/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/79/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Iveta Ťažká, nar. 29.06.1968, bytom: 917 01 Trnava, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32
ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/79/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/79/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Iveta Ťažká, dátum
narodenia: 29.06.1968, trvale bytom 917 01 Trnava (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/79/2020 zo dňa 04.12.2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
238/2020 dňa 10.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Iveta Ťažká, born. 29.06.1968, permanently residing 917 01 Trnava (hereinafter only
„the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the District Court Trnava , No.
26OdK/79/2020 dated 04.12.2020, published in the Commercial bulletin No. 238/2020 from 10.12.2020, was
declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí 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 only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
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 claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K004054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 237 540
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/43/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/43/2016
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 úpadcu: PEDRAZZOLI
SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, IČO: 36 237 540 (ďalej len
„Úpadca“) týmto na základe súhlasu zabezpečeného veriteľa v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vylučuje majetok úpadcu – súbor pohľadávok zapísaný v súpise oddelenej podstaty pod poradovým č. 1904 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2018 zo dňa 19.02.2018 pod položkou K011242 v znení
aktualizácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 50/2020 zo dňa 12.03.2020 pod položkou K022784 zo
súpisu oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa:
Oddelená
podstata REA- S s.r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059 099
Zabezpečeného veriteľa:
Právny dôvod vzniku/zriadenia
zabezpečovacieho práva:
Záložná zmluva č. 35B/03/052 zo dňa 20.07.2011 zaregistrovaná v Notárskom centrálnom registri
záložných práv pod spisovou značkou NCRzp 13456/2011 zo dňa 22.07.2011 v znení registrácie zmeny
záložného práva pod spisovou značkou 9311/2016 zo dňa 07.04.2016
Dátum vzniku zabezpečovacieho 22.07.2011
práva:
Poradie
zabezpečovacieho Prvé poradie
práva:
Poradie
zabezpečenej 263
pohľadávky
v zozname
pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky: 203.627,51 eur

V Bratislave, dňa 13.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K004055
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Miroslav Michalička správca úpadcu Karol Novák - STAMFI, Šafárikova 9, 917 01 Trnava, IČO: 18 029
124, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu súpisové zložky majetku:
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Číslo zápisu: 5
Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľná vec
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Pozemok parc.č. 78/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 139
m2, katastrálne územie Lošonec, obec Lošonec, okres Trnava, zapísané na LV č. 1239, Katastrálnym odborom
Okresného úradu Trnava.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 278 Eur

Číslo zápisu: 6
Typ súpisnej položky majetku: Nehnuteľná vec
Popis nehnuteľnej veci / súbor: Rodinný dom súpisné číslo 36 na pozemku parc.č. 75/1, katastrálne územie
Lošonec, obec Lošonec, okres Trnava, zapísané na LV č. 1239, Katastrálnym odborom Okresného úradu Trnava.
Rodinný dom bol postavený z nabíjanej hliny a v súčasnosti je takmer úplne odstránený.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0 Eur

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K004056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráčová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom -, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/169/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Toráčová, nar. 21.07.1967, bytom 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, SR, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
týmto o z n a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.01.2021
JUDr. Mária Bustinová, správca
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K004057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puterová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Motešice 317, 913 26 Motešice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/251/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/251/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrea Puterová, nar. 03.02.1975, bytom Horné
Motešice 317, 913 26 Motešice, SR, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
týmto o z n a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.01.2021

JUDr. Mária Bustinová, správca

K004058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Slivková rod. Ilovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladce neuvedené, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/530/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/530/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
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Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Marcela Slivková nar. 1.3.1976 trvale bytom 018 63 Ladce (ďalej len ako „dlžník“/ Vám týmto
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/530/2020 zo dňa 4.1.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Marcela Slivková nar. 1.3.1976 trvale bytom 018 63 Ladce.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Marcela Slivková born on 1.3.1976 residence 018 63
Ladce (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdK/530/2020 dated on 4.1.2021 bankruptcy procedure was declared on the debtors
property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 5/2021 dňa 11.1.2021.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 5/2021 on
11.1.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
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veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 38OdK/530/2020. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Slovenská republika,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 38OdK/530/2020 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
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Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. 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 mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
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.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the 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.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator

K004059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty veriteľa Mesto Dubnica nad Váhom vo výške 136,15 eur.
JUDr. Peter Frajt, správca

K004060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIBALEX spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenskej armády 48 / 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 408 401
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu GIBALEX spol. s r.o., so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41 Nemšová, IČO: 31 408 401,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 1229/R týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa Daňový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 22, Trenčín vo výške
146.535,30 eur.
JUDr. Peter Frajt, správca

K004061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Potočný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod brehom 90 / 19, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo

Typ súpisovej
zložky
majetku

Spoluvlastnícky
podiel

Opis súpisovej zložky majetku

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

Súpisová
hodnota
Podstata
majetku v EUR

pozemok parcela registra "E" evidovaná na
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mape určeného operátu, par. č. 187, o výmere
633 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 597, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 188, o výmere
611 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 597, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 214, o výmere
885 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 600, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 120/1, o výmere
15 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 873, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 120/2, o výmere
31 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 873, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 84, o výmere
3221 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 575, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 195/2, o výmere 62
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 638,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Hôrka
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 129, o výmere
29766 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 552, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Medné (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 365/16, o výmere 813
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 365/17, o výmere
1236 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 365/19, o výmere 183
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 367/6 , o výmere
15509 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
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obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 367/11 , o výmere 275
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 367/12 , o výmere 471
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 367/13 , o výmere 4
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 368/2 , o výmere 4851
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 420/2 , o výmere 904
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 421/7, o výmere 160
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 421/8, o výmere 157
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 421/10, o výmere
1954 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 422/2, o výmere 311
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "C" evidovaná na
katastrálnej mape, par. č. 422/3, o výmere 187
m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v Liste
vlastníctva č. 856, vedený Okresným úradom
Púchov, pre okres Púchov, obec Lednické
Rovne, katastrálne územie Horenice (spoločná
nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 37, o výmere 18
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
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nádvorie, zapísaná v Liste vlastníctva č. 856,
vedený Okresným úradom Púchov, pre okres
Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne
územie Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 159, o výmere
8981 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 166, o výmere
856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 167, o výmere
435 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 175, o výmere
17480 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 217, o výmere
295 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 226, o výmere
1018 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 242, o výmere
2269 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 245, o výmere
1165 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 246, o výmere
4038 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 251, o výmere
221129 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná
v Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
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mape určeného operátu, par. č. 253, o výmere
2546 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 256, o výmere
1863 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 257, o výmere
3232m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 278, o výmere
10901 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 280, o výmere
8297 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 300, o výmere
1798 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 301, o výmere
1500 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 307, o výmere
6643 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 321, o výmere
1895 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 322, o výmere
7380 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 323, o výmere
5194 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
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Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 350, o výmere
4618 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 354, o výmere
2762 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 363, o výmere
24162 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 368, o výmere
288 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 369, o výmere
331 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 382/1, o výmere
255 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 382/2, o výmere
1715 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 389, o výmere
3133 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 390, o výmere
2838 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 391, o výmere
2557 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 392, o výmere
820 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
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Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 399, o výmere
18771 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 402, o výmere
14987 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná
v Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 410, o výmere
824 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 420, o výmere
33114 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná
v Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 421, o výmere
3539 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 424, o výmere
1083 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 428, o výmere
38067 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná
v Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 435, o výmere
6557 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 436, o výmere
11851 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 439, o výmere
4366 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 443, o výmere
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6107 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 448, o výmere
6978 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 449, o výmere
1032 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 450, o výmere
2201 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 451, o výmere
1032 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 455, o výmere
5111 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 456, o výmere
2510 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná v
Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 485, o výmere
8226 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
zapísaná v Liste vlastníctva č. 856, vedený
Okresným úradom Púchov, pre okres Púchov,
obec Lednické Rovne, katastrálne územie
Horenice (spoločná nehnuteľnosť)
pozemok parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu, par. č. 491, o výmere
39459 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaná
v Liste vlastníctva č. 856, vedený Okresným
úradom Púchov, pre okres Púchov, obec
Lednické Rovne, katastrálne územie Horenice
(spoločná nehnuteľnosť)
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V Dubnici nad Váhom, dňa 21.01.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Miroslav Potočný
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Deň vydania: 26.01.2021

K004062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ťažárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/265/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/265/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Mária Ťažárová

K004063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 518/1, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/167/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/167/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
Iné majetkové hodnoty:
Popis
Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti unitstav s.r.o., so sídlom Kmeťová 10, 949 011 Nitra, IČO: 48 244 988

Hnuteľná vec:
Popis
Fiat Marea Weekend

Rok výroby
Neznáme

Výrobné číslo
ZFA18500002072946

Stav opotrebovanosti
neznáme

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1

Zverejnenú v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 208/2020 dňa 28.10.2020.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže uvedený majetok sa nepodaril speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s., správca dlžníka Ivan Hurák

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.01.2021

K004064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 518/1, 949 11 Nitra - Klokočina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/167/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/167/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ivan Hurák, bytom Baničova 518/1,
949 11 Nitra - Klokočina, Slovenská republika, dat. nar.: 22. 8. 1985 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Ivan Hurák

K004065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Supek Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 120 / 120, 941 03 Úľany nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/279/2020 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisová zložka majetku č.: 1/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 1881, parcelné číslo: 745/3 orná pôda o výmere 3564 m2,
parcela registra ,,E“ v podiele 3/50, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu
Nitra). Súpisová hodnota majetku: 195,66 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 2/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 842, parcelné číslo: 1685 TTP o výmere 32 m2, parcela registra
,,E“ v podiele 3/200, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra). Súpisová
hodnota majetku: 0,50 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 3/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 842, parcelné číslo: 1686/1 TTP o výmere 30 m2, parcela registra
,,E“ v podiele 3/200, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra). Súpisová
hodnota majetku: 0,50 Eur.
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Súpisová zložka majetku č.: 4/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 843, parcelné číslo: 2739/33 orná pôda o výmere 2834 m2,
parcela registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu
Nitra). Súpisová hodnota majetku: 259,00 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 5/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 843, parcelné číslo: 2774/2 TTP o výmere 2806 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 256,20 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 6/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 843, parcelné číslo: 2774/102 TTP o výmere 7068 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 645,99 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 7/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 844, parcelné číslo: 1282 orná pôda o výmere 525 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 48,03 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 8/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 844, parcelné číslo: 1283 TTP o výmere 2496 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 47,06 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 9/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 844, parcelné číslo: 1284 orná pôda o výmere 5129 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 1/10, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 468,48 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 10/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 1882, parcelné číslo: 744/1 orná pôda o výmere 893 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 3/50, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 48,50 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 11/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 1882, parcelné číslo: 746 orná pôda o výmere 7371 m2, parcela
registra ,,E“ v podiele 3/50, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 404,43 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 12/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 1882, parcelné číslo: 747 TTP o výmere 90 m2, parcela registra
,,E“ v podiele 3/50, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra). Súpisová
hodnota majetku: 0,94 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 13/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 110, parcelné číslo: 264/1 zastavané plochy a nádvorie o výmere
500 m2, parcela registra ,,C“ v podiele 2/16, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového
úradu Nitra). Súpisová hodnota majetku: 56,73 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 14/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 110, parcelné číslo: 264/2 záhrada o výmere 444 m2, parcela
registra ,,C“ v podiele 2/16, zaradená do Oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Daňového úradu Nitra).
Súpisová hodnota majetku: 50,32 Eur.
Súpisová zložka majetku č.: 15/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obci Úľany nad Žitavou,
katastrálne územie Úľany nad Žitavou, na LV č. 110, stavba: rodinný dom na parcelné číslo: 264/1, súpisné číslo:
562 v podiele 2/16, zaradená do Oddelenej podstaty. Súpisová hodnota majetku: 3833,50 Eur.
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K004066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Gergö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Ďúr Veľký Ďúr, 935 34 Veľký Ďúr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 14.1.2021, č.k. 27OdK/4/2021,
konkurz na dlžníka Patrik Gergö, nar. 22.05.1995, bytom Obec Veľký Ďúr, podnikajúci pod obchodným menom:
Patrik Gergö, so sídlom Veľký Ďúr, Potočná č. 548/3. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán,
zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.1.2021,
č. OV 13/2021, č. zverejnenia K003268, na strane 37 až 40.
Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom telefonicky na tel. č. +421 905 328 946.
JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka číslo : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K004067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Gergö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Ďúr Veľký Ďúr, 935 34 Veľký Ďúr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 14.1.2021, č.k. 27OdK/4/2021,
konkurz na dlžníka Patrik Gergö, nar. 22.05.1995, bytom Obec Veľký Ďúr, podnikajúci pod obchodným menom:
Patrik Gergö, so sídlom Veľký Ďúr, Potočná č. 548/3. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán,
zapísaný do zoznamu správcov pod č. S423. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.1.2021,
č. OV 13/2021, č. zverejnenia K003268, na strane 37 až 40.
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Konkurz bol vyhlásený podľa právneho predpisu platného na území Slovenskej republiky, konkrétne podľa Štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017 a bol uznaný za hlavné
insolvenčné konanie, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.5.2015
o insolvenčnom konaní. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 2742021 Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 27OdK/4/2021 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásenie
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
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JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka číslo : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K004068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Gergö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Ďúr Veľký Ďúr, 935 34 Veľký Ďúr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Patrik Gergö, nar. 22.05.1995, bytom Obec Veľký Ďúr, Slovenská
republika, podnikajúci pod obchodným menom: Patrik Gergö, so sídlom Veľký Ďúr, Potočná č. 548/3, Slovenská
republika (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp. zn.
27OdK/4/2021 zo dňa 14.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Patrik Gergö, born on 22. May 1995, domicile
Veľký Ďúr, Potočná č. 548/3, Slovak Republic, doing business under a business name Patrik Gergö,with
place of business Veľký Ďúr, Potočná č. 548/3, Slovak Republic, ID: 50683276, (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No.
27OdK/4/2021, dated 14. January 2021, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.01. 2021. Dňom
22.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published on 21. January 2021. Bankruptcy was declared on
22. January 2021.
Nárok sa uplatňuje v konkurze podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky - zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/. Nárok sa uplatňuje na základe prihlášky /§ 28 ods. 1
a),b),c) ZKR/. V konkurznej prihláške sa podávajú pohľadávky podľa § 166a) ods.1 písmeno a), b) c) ZKR,
vrátane pohľadávok, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj vykonateľných pohľadávok vrátane tých, ktoré boli
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté
pohľadávky.
The claim is filed in bankruptcy according to the legal laww order valid in the territory of the Slovak
Republic - Act No. 7/2005 Z.z.. on Bankruptcy and Restructuring /hereinafter ZKR/. The claim is based on
the application /§ 28 (1) a),b),c) ZKR/. The insolvency application shall file claims pursuant to § 166a) (1)
a), b) c) ZKR, including claims that have already been submitted to the court as well as enforceable
claims, including those enforced by enforcement or execution. It is also possible to file a claim that has
not been affected by debt relief by bankruptcy.
Veriteľ zabezpečeného úveru na bývanie je oprávnený podať žiadosť, iba ak je pohľadávka na úver na bývanie už
splatná v celom rozsahu alebo ak uplatnil zabezpečený veriteľ, ktorého bezpečnostné právo je skoršie v poradí.
Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený požadovať uspokojenie
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu bezpečnostného práva, alebo ak odpustenie dlhu bolo zrušené z
dôvodu nečestného úmyslu dlžníka.
The creditor of the secured home loan shall only be entitled to file an application if the claim for the home
loan is already due in its entirety or has been exercised by the secured creditor whose security right is
earlier. If the secured claim is not filed, the secured creditor shall be entitled to request the satisfaction of
the secured claim only from the subject of the Security Act or if the debt relief is canceled due to the
debtor's dishonest intent.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
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ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors /§ 29 ods. 9 a 10 ZKR/ .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená /§ 167l ods. 2 ZKR/
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured /§167l
sec. 2 ZKR/.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku /§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR/.
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report /§ 199 sec. 9 second sentence ZKR/.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court /§ 167l sec. 3 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Použije sa
vzor „Prihláška pohľadávky“ a ak je pohľadávok viac, tak vzor „Prihláška nezabezpečených pohľadávok“/.
Prihláška 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 the Slovak language on a preprinted form. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška pohľadávky“ shall be used and, if there are more claims, the pattern
shall be used „Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok“. Registration must include basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application
are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature /§ 29 sec. 1 ZKR/.
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva /§ 9 ods. 2 ZKR/. Vzor tlačiva je k
dispozícii na stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. „Použije sa
vzor „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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 ZKR/. The registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The pattern shall be used „Prihláška zabezpečenej pohľadávky“.
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 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/.
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
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/.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report /§ 29 sec. 8 BRA/.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť /§ 30 ods. 2 ZKR/.
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended /§ 30 sec. 2 ZKR/.
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka / bankruptcy truste
Kontaktné údaje / Contact information :
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Kancelária správcu/Bankruptcy Trustee Office: Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, Slovenská republika/Slovak
Republic
Telefón / Phone : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K004069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Barkóczy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 225/82, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/209/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/209/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 27OdK/209/2020-18 zo dňa
26.08.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Anton Barkóczy, nar.22.12.1986, bytom Pohronský Ruskov,
Hlavná č. 225/82.
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Anton Barkóczy,
nar.22.12.1986, bytom Pohronský Ruskov, Hlavná č. 225/82 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Anton Barkóczy, nar.22.12.1986, bytom
Pohronský Ruskov, Hlavná č. 225/82 pod sp. Zn. 27OdK/209/2020, zrušuje.

V Nových Zámkoch 21.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca
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K004070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Vráblová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/160/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/160/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Paulína Vráblová, nar. 08.03.1961, bytom 945 01 Komárno, v zmysle
§167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
v Nitre dňa 21.01.2021
JUDr. Ladislav Barát
správca

K004071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semsei Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číčov Číčov, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa
14.1.2021 v právnej veci č.k. 27OdK/2/2021majetok dlžníka : Imrich Semsei, nar. 04.11.1984, bytom Obec
Číčov, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Semsei ml., so sídlom Číčov, Športová č. 398/15, IČO:
44485816 týmto o z n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu vedeného vo veci č.k. 27OdK/2/2021 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R.
Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky a to prednostne elektronicky cez portál slovensko.sk, alebo emailom, príp. poštou.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 21.1.2021
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K004072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semsei Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číčov Číčov, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 14.1.2021
v právnej veci č.k. 27OdK/2/2021 majetok dlžníka : Imrich Semsei, nar. 04.11.1984, bytom Obec Číčov,
podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Semsei ml., so sídlom Číčov, Športová č. 398/15, IČO: 44485816,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem v právnej veci č. k. 27OdK/2/2021číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať preddavok pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000
0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 21.1.2021

K004073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žbirková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapince 26, 951 24 Kapince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1962
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/50/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/50/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Darina Žbirková, nar. 21.05.1962, bytom Kapince 26, 951 24 Kapince (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
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

137

Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
5.714,18 €

LawService Recovery, k.s., správca

K004074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadina Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová ul. 2228 / 12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/197/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/197/2020
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, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 03.08.2020, sp. zn. 28OdK/197/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 153/2020 zo dňa 10.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Tibor Hadina, nar. 14.06.1971,
bytom Ul. Vrbová 228/12, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing.
Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tibor Hadina, nar. 14.06.1971, bytom Ul.
Vrbová 228/12, 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cseh Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 65 / 7, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/232/2020 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/232/2020
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, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 14.10.2020, sp. zn. 27OdK/232/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Cseh, nar. 28.08.1981,
bytom Petöfiho 65/7, 946 19 Číčov, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Cseh, so sídlom Petöfiho č.
65/7, 946 19 Číčov, IČO: 43 278 477 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Ing. Mgr.
Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Cseh, nar. 28.08.1981, bytom
Petöfiho 65/7, 946 19 Číčov, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Cseh, so sídlom Petöfiho č.
65/7, 946 19 Číčov, IČO: 43 278 477 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K004076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
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

139

Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku (SZM):

SZM č. 1

Finančné prostriedky na účte úpadcu vedeného v banke Tatra banka, a.s., IBAN: SK20 1100 0000 0029 4905
3896 v sume 1829,49 €. Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67 zákona č.
7/2005. Súpisová hodnota: 1829,49 €.

SZM č. 2

Finančné prostriedky na účte úpadcu vedeného v banke Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK96 0200 0000
0028 1419 3453 v sume 1167,27 €. Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67
zákona č. 7/2005. Súpisová hodnota: 1167,27 €.

SZM č. 3

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu v sume 1 500 € zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod
položkou denníka D19 - 14/2020. Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67
zákona č. 7/2005. Súpisová hodnota: 1500 €.

SZM Druh
č.: majetku
4.
5.

dlžník

peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

6.

peňažná
pohľadávka

7.

peňažná
pohľadávka

8.

peňažná
pohľadávka

9.

peňažná
pohľadávka

10.

peňažná

IČO / Dátum suma
právny dôvod
faktúra č.
nar.
istiny v
€
Rastislav Slezák, Pod X
12500 € zmluvná pokuta §11 X
Katrušou 19, Nitra
ods. 2 ZKR
AD
BRNO
s.r.o.,
faktúra za tovar dodaný
Londýnská 59, Vinohrady, 04986881
3,62 €
6542003928
dňa: 15.06.2016
Praha 2
AD PARTNER CZ & SK,
faktúra za tovar dodaný
a.s., Kolbenova 1080, 26320533
13,30 €
5542002187
dňa: 24.04.2015
Hlubětín, Praha 9lu
AD PARTNER CZ & SK,
faktúra za tovar dodaný
a.s., Kolbenova 1080, 26320533
28,35 €
5543001918
dňa: 31.08.2015
Hlubětín, Praha 9
AGROTEC
Slovensko
faktúra za tovar dodaný
s.r.o,
Zlatomoravecká 31445942
82,80 €
6542007629
dňa: 31.12.2016
cesta 431, Pohranice
Alexander
Varga
faktúra za tovar dodaný
automechanik, Štúrova 9, 17567645
351,91 €
6542001392
dňa: 29.02.2016
Nitra
ARSERVIS,
s.r.o.,
1 764,55 faktúra za tovar dodaný
45477906
8542000825

deň
zápisu

dôvod súpisová
zápisu hodnota

19.1.2021 §
67 12500 €
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
3,62 €
19.1.2021 §
67
ZKR
13,30 €
19.1.2021 §
67
ZKR
28,35 €
19.1.2021 §
67
ZKR
82,80 €
19.1.2021 §
67 351,91 €
ZKR
19.1.2021 §
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

45477906
pohľadávka Bratislavská 9/B, Nitra
peňažná
AT PRIMA, s. r. o.,
pohľadávka Panónska cesta 21, 851 47400854
04 Bratislava
peňažná
AUTO - IMPEX spol. s
pohľadávka r.o., Vlčie Hrdlo 68, 17329477
Bratislava
peňažná
AUTO
RELAX,
s.r.o.
44415711
pohľadávka Račianska c39, Bratislava
peňažná
pohľadávka AUTO
SK,
s.r.o.,
Československej armády 48282081
8, Martin
peňažná
Auto Welt Technik GmbH,
pohľadávka Breitenfurterstrasse 160, 67923009
Wien
peňažná
AUTOCLINIC,
s.r.o.,
pohľadávka
47370131
Vajnorská 135, Bratislava
ručiteľ: Roman Pápež, 8.3.1988
Svrčia 8, Bratislava

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

peňažná
AUTOCOMFORT, s. r. o.,
pohľadávka Štefunkova 11, Bratislava 46110895
- Ružinov
peňažná
AUTOKOMI s. r. o.,
46837167
pohľadávka Vansovej 16, Hlohovec
peňažná
AUTOKOMI s. r. o.,
46837167
pohľadávka Vansovej 16, Hlohovec
peňažná
AUTONET
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
u. 43, Dunakeszi
peňažná
Componet APE, s.r.o.
pohľadávka v likvidácii
(predtým:
AUTOSERVIS QUATRO 45417997
s.r.o.), Sedmokráskova 6,
Bratislava - Ružinov
peňažná
Autoservis Ruben s. r. o.,
47688548
pohľadávka Kopčianska 20, Bratislava
peňažná
Autoservis Ruben s. r. o.,
47688548
pohľadávka Kopčianska 20, Bratislava
peňažná
Autoservis Ruben s. r. o.,
47688548
pohľadávka Kopčianska 20, Bratislava
peňažná
AUTOTEAM V.A.G. spol.
44620128
pohľadávka s r. o., Kvetná 22, Lozorno
peňažná
Borseník Andrej, Hlboké
45315051
pohľadávka 302
peňažná
pohľadávka
BRP Top, s. r. o.,
44545690
Gorkého 3, Bratislava
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

CLEANFOX.SK
s.r.o.,
50228323
Radová 21, Nitra
CLEANFOX.SK
s.r.o.,
50228323
Radová 21, Nitra
CLEANFOX.SK
s.r.o.,
50228323
Radová 21, Nitra
CLEANFOX.SK
s.r.o.,
50228323
Radová 21, Nitra
CLEANFOX.SK
s.r.o.,
50228323
Radová 21, Nitra
CP
C-A.R.S.,
s.r.o.,
46226591
Bratislavská 63, Senec
Dalibor Čambal, Bizetova
X
6, Nitra
DOT-RENT,
s.r.o.,
46347127
Obežná 59, Lužianky
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€

dňa: 28.02.2018

8542000825

faktúra za tovar dodaný
6543001954
240,52 € dňa: 30.06.2016
faktúra za tovar dodaný
6543001050
139,44 € dňa: 12.04.2016
faktúra za tovar dodaný
8543000251
dňa: 16.02.2018
faktúra za tovar dodaný
dňa:
27.11.2015,
Rozsudok OS Martin zo 5573000676
551,02 €
dňa
21.9.2016,
18Cb/162/2016
23,76 €

faktúra za tovar dodaný
6543000500
668,14 € dňa: 29.02.2016

344,89 €

faktúra za tovar dodaný
dňa: 23.01.2018,
8543000078

Deň vydania: 26.01.2021
ZKR
764,55 €
19.1.2021 §
67
ZKR
240,52 €
19.1.2021 §
67
ZKR

139,44 €

19.1.2021 §
67
ZKR
23,76 €
19.1.2021 §
67
ZKR
551,02 €
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

668,14 €

344,89 €

exekučný
titul
voči
ručiteľovi:
Rozsudok
OS BA IV. zo dňa
21.2.2019,
23C/57/2018
faktúra za tovar dodaný
3541000551
579,84 € dňa: 19.12.2013
2 220,93 faktúra za tovar dodaný
7545001052
€
dňa: 05.10.2017
faktúra za tovar dodaný
8545000175
352,87 € dňa: 09.03.2018
faktúra za tovar dodaný
8542000119
332,00 € dňa: 11.01.2018

faktúra za tovar dodaný
8542000939
145,73 € dňa: 09.03.2018
2 038,18 faktúra za tovar dodaný
8543000269
€
dňa: 16.02.2018
1 680,84 faktúra za tovar dodaný
8543000355
€
dňa: 28.02.2018
faktúra za tovar dodaný
8543000448
554,42 € dňa: 09.03.2018
faktúra za tovar dodaný
4543002352
225,84 € dňa: 28.08.2014
faktúra za tovar dodaný
3542007061
849,00 € dňa: 31.10.2013
faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.04.2014,
2 294,01
Rozsudok OS BA I. zo 4545000974
€
dňa
15.1.2019,
30Cb/6/2015
faktúra za tovar dodaný
7542004334
290,98 € dňa: 31.08.2017
faktúra za tovar dodaný
7542004794
304,62 € dňa: 29.09.2017
faktúra za tovar dodaný
7542004795
838,86 € dňa: 29.09.2017
faktúra za tovar dodaný
7542005299
687,70 € dňa: 31.10.2017
faktúra za tovar dodaný
7542005312
156,22 € dňa: 31.10.2017
1 308,74 faktúra za tovar dodaný
4543001437
€
dňa: 30.05.2014
faktúra za tovar dodaný
8542000801
11,39 € dňa: 28.02.2018
faktúra za tovar dodaný
8542000940
230,33 € dňa: 09.03.2018

19.1.2021 §
67
ZKR

19.1.2021 §
67
2
ZKR
220,93 €
19.1.2021 §
67
ZKR
352,87 €
19.1.2021 §
67
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19.1.2021 §
67
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19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR

67

2
038,18 €

67

1
680,84 €

67
554,42 €
67
225,84 €
67
849,00 €
67
2
294,01 €

19.1.2021 §
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19.1.2021 §
ZKR
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Konkurzy a reštrukturalizácie

peňažná
DRINK-CAR s.r.o., Ul.
pohľadávka Biskupa
Királya
4, 36564486
Komárno
peňažná
EUROPART SR s. r. o.,
pohľadávka Novozámocká cesta 3, 43902294
Komárno
peňažná
Ginner GmbH, Walterpohľadávka Jurmann-Gasse 11, 1230 128217f
Wien
peňažná
Harňák s.r.o., Pod Hájom
46989234
pohľadávka 5, Dubnica nad Váhom
peňažná
HARVIS
s.r.o.,
pohľadávka Priemyselná
2,
Nové 31410081
Mesto nad Váhom
peňažná
HB
PNEU
s.r.o.,
pohľadávka
Poľnohospodárov
2, 36310832
prievidza
peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
HB
PNEU
pohľadávka Poľnohospodárov
prievidza

s.r.o.,
2,

peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

36310832

36310832

36310832

36310832

36310832

36310832

HMC HOLDING s.r.o.,
46787496
Novozámocká 104, Nitra
Iľja Weigl, Lomnická 3,
30138841
Bratislava-Devín
Ing.
Daniel
Škarbala,
X
Kamenná 107, Nitra
Ing.
Daniel
Škarbala,
X
Kamenná 107, Nitra
Ing.
Daniel
Škarbala,
X
Kamenná 107, Nitra
Michal Zeman, Lučatín 34 X

peňažná
Július Maga, Fábryho 23,
pohľadávka
32759690
Nitra
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

KALIANKO,
s.r.o.,
36262048
Marxova 815, Kopčany
KALIANKO,
s.r.o.,
36262048
Marxova 815, Kopčany
KALIANKO,
s.r.o.,
36262048
Marxova 815, Kopčany
KBO s.r.o., Textilná 4,
46966897
Košice
spoludlžník:
Katarína

faktúra za tovar dodaný
7542002450
120,00 € dňa: 22.05.2017

6,94 €

faktúra za tovar dodaný
8542000762
dňa: 28.02.2018

9,10 €

faktúra za tovar dodaný
5542000559
dňa: 03.02.2015

58,27 €

faktúra za tovar dodaný
8545000187
dňa: 09.03.2018

0,10 €

faktúra za tovar dodaný
7545000933
dňa: 31.08.2017

faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.07.2014,
4545001797
416,46 € Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
1 101,82 dňa:
28.08.2014,
4545001994
€
Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.08.2014,
4545002013
385,24 € Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
1 dňa:
30.09.2014,
4545002273
581,72 € Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
1 424,77 dňa:
28.11.2014,
4545002826
€
Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.11.2014,
4545002827
36,00 € Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
faktúra za tovar dodaný
2 365,58 dňa:
30.12.2014,
4545003037
€
Platobný rozkaz OS
Prievidza, 7Cb/10/2015
1 504,75 faktúra za tovar dodaný
7542002636
€
dňa: 31.05.2017
faktúra za tovar dodaný
8543000232
412,87 € dňa: 16.02.2018
faktúra za tovar dodaný
8542000921
34,16 € dňa: 09.03.2018
faktúra za tovar dodaný
8542000959
30,60 € dňa: 09.03.2018
faktúra za tovar dodaný
8542000960
4,40 €
dňa: 09.03.2018
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.02.2014,
4573000137
449,76 € Rozsudok
OS
BB,
64Cb/152/2014
68,32 €

faktúra za tovar dodaný
7542006198
dňa: 21.12.2017

faktúra za tovar dodaný
6543000164
219,82 € dňa: 29.01.2016
faktúra za tovar dodaný
6543002532
280,00 € dňa: 31.08.2016
faktúra za tovar dodaný
6543002810
222,00 € dňa: 30.09.2016
faktúra za tovar dodaný
dňa:
22.08.2014,
329,31 € Rozsudok OS Košice II. 4547001527
zo
dňa
2.11.2015,
35Cb/150/2015

Deň vydania: 26.01.2021
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
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1
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36,00 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Raketová 6, Košice
peňažná
LD - CAR servis spol. s
pohľadávka r.o.,
Bazovského
4, 47449381
Turany
peňažná
pohľadávka
Ľuboš Duchoň, Bottova
43871615
103, Dubnica nad Váhom

peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka

peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

MaDra Trade s. r. o.,
50354647
Reca 665
Marek
Gajdacsi,
X
Bajkalská, Bratislava
Marek Tóth ZELOKVET

45855471

Marek Tóth ZELOKVET

45855471

Marek Tóth ZELOKVET

45855471

Marek Tóth ZELOKVET

Marek Tóth ZELOKVET

45855471

45855471

Marián Žigrai, Mojzesovo
46436863
289
Martin Juhás, Revolučná
X
štvrť 13, Galanta
Martin Juhás, Revolučná
X
štvrť 13, Galanta
Martin
KIMEL,
X
Trenčianske Jastrabie 98
Martin Kliský, Murgašova
X
70, Nové Zámky
MD TRADE SLOVAKIA
45457581
s.r.o., Dlhá 56 Nitra
MD TRADE SLOVAKIA
45457581
s.r.o., Dlhá 56 Nitra
MP TATRY, spol. s r.o.
36472735
Bulharská 9, Poprad

peňažná
Miroslav Benedikovič B.M.
pohľadávka AUTOSERVIS,
Dobrá 43725619
voda 80
peňažná
pohľadávka Miroslav
Klačan,
41529341
Kratinova 37, Martin
peňažná
MK PNEU, s. r. o.,
pohľadávka Vyšehradská 2, Bratislava 44427441
- Petržalka
peňažná
MOTOR PLUS, s.r.o.,
36549134
pohľadávka Rastislavova 38, Lužianky
peňažná
Motor-Car
Bratislava,
pohľadávka spol. s r.o., Tuhovská 5, 35828161
Bratislava
peňažná
pohľadávka
NRF Handelsges.m.b.H,
Eisnergasse 9/4/3, Wien

faktúra za tovar dodaný
5544000259
144,62 € dňa: 31.03.2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.11.2016,
4 372,12 Platobný rozkaz OS
6545001611
€
Trenčín
zo
dňa
2.6.2017,
37Cb/97/2017-16
faktúra za tovar dodaný
8543000270
240,00 € dňa: 16.02.2018
1 136,14 faktúra za tovar dodaný
9543000199
€
dňa: 26.07.2019
faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.11.2018,
8542001535
500,00 € Rozsudok OS Nitra
30Cb/16/2020-93
faktúra za tovar dodaný
dňa:
29.03.2019,
9542000133
856,60 € Rozsudok OS Nitra
30Cb/16/2020-93
faktúra za tovar dodaný
1 089,56 dňa:
30.04.2019,
9542000186
€
Rozsudok OS Nitra
30Cb/16/2020-93
faktúra za tovar dodaný
1 994,60 dňa:
31.05.2019,
9542000231
€
Rozsudok OS Nitra
30Cb/16/2020-93
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.06.2019,
9542000273
309,90 € Rozsudok OS Nitra
30Cb/16/2020-93
faktúra za tovar dodaný
8542000829
68,45 € dňa: 28.02.2018
faktúra za tovar dodaný
5542006542
110,38 € dňa: 30.11.2015
faktúra za tovar dodaný
6542002908
300,68 € dňa: 30.04.2016
faktúra za tovar dodaný
8542001169
2,40 €
dňa: 02.07.2018
faktúra za tovar dodaný
6542006505
459,00 € dňa: 31.10.2016
faktúra za tovar dodaný
542000016
298,03 € dňa: 15.01.2020
faktúra za tovar dodaný
542000049
29,82 € dňa: 31.01.2020
faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.03.2014,
4550000231
242,86 € Rozsudok OS Poprad
18Cb/215/2015
1 102,31 faktúra za tovar dodaný
4541000032
€
dňa: 26.02.2014
faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.09.2014,
4544000644
891,20 € Rozsudok OS Martin,
17Cb/48/2015
96,40 €

faktúra za tovar dodaný
6543003483
dňa: 30.11.2016

faktúra za tovar dodaný
6542000622
635,22 € dňa: 30.01.2016
46,01 €

faktúra za tovar dodaný
8542000511
dňa: 07.02.2018

Fakturujeme
Vám
náklady
spojené
s
reklamovaným
150100037
146,81 € kompresorom
klimatizácie,
dodaný

Deň vydania: 26.01.2021

19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

4
372,12 €

19.1.2021 §
67
ZKR
240,00 €
19.1.2021 §
67
1
ZKR
136,14 €
19.1.2021 §
67
ZKR
500,00 €
19.1.2021 §
67
ZKR
856,60 €
19.1.2021 §
67
ZKR

1
089,56 €

19.1.2021 §
67
ZKR

1
994,60 €

19.1.2021 §
67
ZKR
309,90 €
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR

67
68,45 €
67
110,38 €
67
300,68 €
67
2,40 €
67
459,00 €
67
298,03 €
67
29,82 €
67
242,86 €

19.1.2021 §
67
ZKR

1
102,31 €

19.1.2021 §
67
ZKR
891,20 €
19.1.2021 §
67
ZKR

96,40 €

19.1.2021 §
67
ZKR
635,22 €
19.1.2021 §
67
ZKR
46,01 €
19.1.2021 §
67
ZKR

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

143

144,62 €

146,81 €

Obchodný vestník 16/2021

82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.
89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.
96.

97.

98.

peňažná
NZ
Services
pohľadávka
Výpalisko
10A,
Zámky

Konkurzy a reštrukturalizácie

s.r.o.,
Nové 47553898

peňažná
I electro s.r.o. (predtým:
pohľadávka OEM parts s.r.o., IČO:
47151935
46990372), Medvedzie 4,
Tvrdošín
peňažná
I electro s.r.o. (predtým:
pohľadávka OEM parts s.r.o., IČO:
47151935
46990372), Medvedzie 4,
Tvrdošín
peňažná
I electro s.r.o. (predtým:
pohľadávka OEM parts s.r.o., IČO:
47151935
46990372), Medvedzie 4,
Tvrdošín
peňažná
OIL
Partner,
s.r.o.,
pohľadávka Račianska
107/A, 35715944
Bratislava
peňažná
ONIRRO s.r.o., Jarná
pohľadávka 320,
Moravany
nad 47566400
Váhom
peňažná
Orino s.r.o., Panenská 24,
46077081
pohľadávka Bratislava
peňažná
Patrícia
Smereková
pohľadávka INTER-MOTO,
43055389
Novomestského 17, Nitra
peňažná
Pavol Šinaľ - Autodiely
pohľadávka Omega,
Morovnianska 32947241
cesta 32, Handlová
peňažná
Peter
Gabányi,
pohľadávka Mukačevská 13891/28A, 46268952
Prešov
peňažná
Peter
Hrabárik
–
pohľadávka AUTOSERVIS, Križovany 41841301
nad Dudváhom 129
peňažná
PowerFull Autotrade s. r.
pohľadávka o., Novozámocká 104, 50757954
Nitra
peňažná
PowerFull Autotrade s. r.
pohľadávka o., Novozámocká 104, 50757954
Nitra
peňažná
PRO-TEC
SLOVAKIA,
pohľadávka spol. s r.o. I. Krasku 38, 44797338
Sereď
peňažná
R1 Autocentrum, s. r. o.,
35753072
pohľadávka Hornočermánska 2, Nitra
peňažná
pohľadávka Radoslav Kiš RADOAUTO, Pod Sokolom 12, 35141824
Nitrianske Hrnčiarovce
peňažná
pohľadávka Radoslav Kiš RADOAUTO, Pod Sokolom 12, 35141824
Nitrianske Hrnčiarovce

peňažná
Radoslav
Obložinský
pohľadávka Autoslužby R&P, Martina 45983305
Benku 11, Vráble
peňažná
REMANTE GROUP s.r.o.,
100. pohľadávka Na Starém břehu 7, 02617862
Opava
peňažná
RH services, s.r.o., Karola
101.
36843717
pohľadávka Adlera 6, Bratislava
peňažná
JN
Staviame
s.r.o.
pohľadávka (predtým: Robert Jarolím
102.
47522101
s. r. o.) Gorkého 9,
Bratislava
peňažná
pohľadávka
Roderik Polák - R.P. Cars,
99.

dňa: 01.06.2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
29.02.2016,
6542001340
500,00 € Platobný rozkaz OS
NZ, 15Cb/1/2017-12
faktúra za tovar dodaný
4542005739
317,79 € dňa: 31.10.2014

2 410,03 faktúra za tovar dodaný
4542006321
€
dňa: 28.11.2014

1 245,23 faktúra za tovar dodaný
4542006848
€
dňa: 29.12.2014
faktúra za tovar dodaný
6543001845
200,30 € dňa: 15.06.2016
2 268,34 faktúra za tovar dodaný
7545001295
€
dňa: 22.12.2017
faktúra za tovar dodaný
3542000688
312,00 € dňa: 31.01.2013
0,90 €

faktúra za tovar dodaný
8542000053
dňa: 05.01.2018

7,93 €

faktúra za tovar dodaný
8542001543
dňa: 05.12.2018

42,90 €

faktúra za tovar dodaný
5542003396
dňa: 24.06.2015

faktúra za tovar dodaný
8542000548
391,77 € dňa: 09.02.2018
faktúra za tovar dodaný
7542005338
234,14 € dňa: 02.11.2017
faktúra za tovar dodaný
7542006299
711,76 € dňa: 29.12.2017

1,78 €

faktúra za tovar dodaný
8545000098
dňa: 13.02.2018

1 361,55 faktúra za tovar dodaný
7542002654
€
dňa: 31.05.2017
faktúra za tovar dodaný
dňa:
16.05.2011,
Platobný rozkaz OS NR 1542003275
467,40 €
zo
dňa
17.1.2012,
27Rob/13/2012-19
faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.05.2011,
Platobný rozkaz OS NR 1542003607
497,55 €
zo
dňa
17.1.2012,
27Rob/13/2012-19
faktúra za tovar dodaný
2541000307
796,73 € dňa: 31.07.2012
1 024,23 faktúra za tovar dodaný
7549000037
€
dňa: 28.12.2017
17,35 €

faktúra za tovar dodaný
7543001354
dňa: 31.05.2017

faktúra za tovar dodaný
6543002850
203,27 € dňa: 30.09.2016

1 069,25

faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.06.2015,

Deň vydania: 26.01.2021
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19.1.2021 §
67
ZKR
17,35 €
19.1.2021 §
67
ZKR
203,27 €
19.1.2021 §
67
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2
410,03 €

1
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Roderik Polák - R.P. Cars,
44227779
Svetlá 1, Nitra

103.

peňažná
pohľadávka
104.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Roland Tököly, Levická 7,
41125827
Nitra

peňažná
Roman
Kováč
pohľadávka AUTOOPRAVY
105.
41167384
NONSTOP, Nábrežná 32,
Šaľa
peňažná
pohľadávka Roman Kahun RKTECH,
106.
45251274
Krompašská 6, Haniska
peňažná
pohľadávka Roman Kahun RKTECH,
107.
45251274
Krompašská 6, Haniska

108.

109.

110.

peňažná
Roman Kahun RKTECH,
pohľadávka Krompašská 6, Haniska

peňažná
Roman Kahun RKTECH,
pohľadávka Krompašská 6, Haniska

peňažná
Roman Kahun RKTECH,
pohľadávka Krompašská 6, Haniska

45251274

45251274

45251274

peňažná
Roman Sabo SAABA,
111. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
112. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
113. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
114. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
115. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
116. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
117. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
118. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
119. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
120. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Roman Sabo SAABA,
121. pohľadávka Ulica
Andreja
Hlinku 14409437
1568/60, Mojmírovce
peňažná
Rudolf
Tanczos
–
pohľadávka AUTOSERVIS, M. Curie
122.
44193840
Sklodowskej
23,
Bratislava - Petržalka
peňažná
Rudolf
Tanczos
–
pohľadávka AUTOSERVIS, M. Curie
123.
44193840
Sklodowskej
23,
Bratislava - Petržalka

1 069,25
Platobný rozkaz OS NR 5542003610
€
zo
dňa
2.12.2015,
23Cb/332/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.06.2016,
1 200,00
Rozhodnutie OS NR, 6542004151
€
32Cb/144/2014 zo dňa
22.5.20189
faktúra za tovar dodaný
6542002034
169,51 € dňa: 31.03.2016

857,62 €

277,00 €

765,10 €

426,90 €

146,39 €

1,45 €

faktúra za tovar dodaný
dňa:
14.02.2014,
4541000027
Platobný rozkaz OS
Prešov, 22Cb/115/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.08.2014,
4547001560
Platobný rozkaz OS
Prešov, 22Cb/115/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
28.08.2014,
4547001561
Platobný rozkaz OS
Prešov, 22Cb/115/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.10.2014,
4547001967
Platobný rozkaz OS
Prešov, 22Cb/115/2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.03.2015,
5547000427
Platobný rozkaz OS
Prešov, 22Cb/115/2015
faktúra za tovar dodaný
9542000181
dňa: 26.04.2019

faktúra za tovar dodaný
9542000196
225,55 € dňa: 06.05.2019

84,77 €

faktúra za tovar dodaný
9542000200
dňa: 10.05.2019

81,94 €

faktúra za tovar dodaný
9542000209
dňa: 15.05.2019

43,10 €

faktúra za tovar dodaný
9542000215
dňa: 20.05.2019

faktúra za tovar dodaný
9542000218
259,84 € dňa: 23.05.2019
faktúra za tovar dodaný
9542000242
181,54 € dňa: 13.06.2019
faktúra za tovar dodaný
9542000248
337,48 € dňa: 14.06.2019
faktúra za tovar dodaný
9542000253
318,82 € dňa: 20.06.2019
faktúra za tovar dodaný
9542000254
157,49 € dňa: 20.06.2019
faktúra za tovar dodaný
9542000262
105,59 € dňa: 27.06.2019

42,10 €

faktúra za tovar dodaný Rudolf Tanczos dňa: 29.12.2017
AUTOSERVIS

faktúra za tovar dodaný Rudolf Tanczos 692,64 € dňa: 29.12.2017
AUTOSERVIS

Deň vydania: 26.01.2021
1
069,25 €
19.1.2021 §
67
ZKR

19.1.2021 §
67
ZKR
169,51 €
19.1.2021 §
67
ZKR
857,62 €
19.1.2021 §
67
ZKR
277,00 €
19.1.2021 §
67
ZKR
765,10 €
19.1.2021 §
67
ZKR
426,90 €
19.1.2021 §
67
ZKR
146,39 €
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

1,45 €

225,55 €

84,77 €

81,94 €

43,10 €

259,84 €

181,54 €

337,48 €

318,82 €

157,49 €

105,59 €

19.1.2021 §
67
ZKR
42,10 €
19.1.2021 §
67
ZKR
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1
200,00 €

692,64 €
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124.

125.

126.

127.

peňažná
Rudolf
Tanczos
–
pohľadávka AUTOSERVIS, M. Curie
44193840
Sklodowskej
23,
Bratislava - Petržalka
peňažná
BELVILE, s.r.o. (predtým:
pohľadávka SMJ UNION, s.r.o., IČO:
47818697
45414521),
Trnavská
cesta 67, Bratislava
peňažná
SPAREX
SLOVAKIA
pohľadávka PLUS,
spol.
s
r.o.,
45282722
Trenčianska cesta 1873,
Bánovce nad Bebravou
peňažná
pohľadávka
STAHLGRUBER
CZ
s.r.o., Prumyslová 1385, 44846967
Hostvice

peňažná
Stanislav
Nachtnebel,
128. pohľadávka Púpavova 29, Bratislava – 13955942
Karlova Ves
peňažná
pohľadávka
Suprocar s.r.o., Nobelova
129.
45535736
6, Bratislava
peňažná
pohľadávka
130.

peňažná
pohľadávka
peňažná
132.
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
133.
131.

Suprocar s.r.o., Nobelova
45535736
6, Bratislava
TECHNICS TRADE s.r.o.,
50928333
Bratislavská 131, Trenčín
The Nora Group, s.r.o.,
45967857
Slnečná 6, Trnavská Hora
Tomáš
Minárský
AUTOSERVIS,
43433090
Nedanovce 148

peňažná
pohľadávka Tomáš
Minárský
134.
AUTOSERVIS,
43433090
Nedanovce 148
peňažná
pohľadávka
peňažná
136. pohľadávka
135.

peňažná
137. pohľadávka
peňažná
138. pohľadávka
peňažná
139. pohľadávka
peňažná
140. pohľadávka

V.G.CARS,
s.r.o.,
46221310
Račianska 76, Bratislava
Vladimír
Lukáčik,
Jasovská 7, Bratislava - 41473931
Petržalka
Záchranná
služba
Bratislava,
s.r.o., 36780600
Galvaniho 24, Bratislava
Záchranná
služba
Bratislava,
s.r.o., 36780600
Galvaniho 24, Bratislava
Záchranná
služba
Bratislava,
s.r.o., 36780600
Galvaniho 24, Bratislava
Záchranná
služba
Bratislava,
s.r.o., 36780600
Galvaniho 24, Bratislava
ZALAN, s.r.o., Laurínska
46692401
3, Bratislava
ZALAN, s.r.o., Laurínska
46692401
3, Bratislava

peňažná
pohľadávka
peňažná
142.
pohľadávka
peňažná
143.
Zdenko Križanovič
X
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
Zdenko
Sklenák,
144.
41103114
Studienka 660
141.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

faktúra za tovar dodaný Rudolf Tanczos 259,36 € dňa: 31.01.2018
AUTOSERVIS
faktúra za tovar dodaný
3 687,40 dňa:
31.01.2012, SMJ
€
Rozsudok OS Žilina, s.r.o.
10Cb/211/2014

96,00 €

UNION,

SPAREX
faktúra za tovar dodaný
SLOVAKIA
dňa: 13.09.2018
PLUS, spol. s r.o.

19.1.2021 §
67
ZKR
259,36 €
19.1.2021 §
67
ZKR

3
687,40 €

19.1.2021 §
67
ZKR
96,00 €

Fakturujeme
Vám
19.1.2021 §
67
náklady
spojené
s
ZKR
1 000,00 dopravou
tovaru STAHLGRUBER
1
€
1.2.2018-28.2.2018
CZ s.r.o.
000,00 €
dodaný
dňa:
28.02.2018
19.1.2021 §
67
faktúra za tovar dodaný
5543000289
ZKR
38,40 € dňa: 12.02.2015
38,40 €
faktúra za tovar dodaný
dňa:
18.09.2017,
Platobný rozkaz OS BB 7543002226
776,71 €
13Up/198/2019 zo dňa
14.3.2019
faktúra za tovar dodaný
dňa:
29.09.2017,
Platobný rozkaz OS BB 7543002297
637,50 €
13Up/198/2019 zo dňa
14.3.2019
faktúra za tovar dodaný
8545000192
523,00 € dňa: 15.03.2018
faktúra za tovar dodaný
6573000030
859,51 € dňa: 29.01.2016
faktúra za tovar dodaný
dňa:
30.12.2016,
1 571,14
Platobný rozkaz OS 6545001780
€
Partizánske
3Cb/22/2017
faktúra za tovar dodaný
dňa:
31.01.2017,
Platobný rozkaz OS 7545000104
209,89 €
Partizánske
3Cb/22/2017
faktúra za tovar dodaný
8543000427
171,80 € dňa: 09.03.2018
34,70 €
268,70 €

faktúra za tovar dodaný
7543001880
dňa: 31.07.2017
faktúra za tovar dodaný
7543002916
dňa: 29.12.2017

faktúra za tovar dodaný
8543000106
117,14 € dňa: 31.01.2018
faktúra za tovar dodaný
8543000107
310,93 € dňa: 31.01.2018
faktúra za tovar dodaný
8543000108
169,54 € dňa: 31.01.2018
1 245,60 faktúra za tovar dodaný
5542005960
€
dňa: 04.11.2015
faktúra za tovar dodaný
5542006096
657,60 € dňa: 13.11.2015
faktúra za tovar dodaný
5542006538
552,00 € dňa: 30.11.2015
faktúra za tovar dodaný
dňa:
21.05.2012,
Platobný rozkaz OS 2543001733
502,32 €
Malacky,

19.1.2021 §
67
ZKR
776,71 €
19.1.2021 §
67
ZKR
637,50 €
19.1.2021 §
67
ZKR
523,00 €
19.1.2021 §
67
ZKR
859,51 €
19.1.2021 §
67
ZKR

19.1.2021 §
67
ZKR
209,89 €
19.1.2021 §
67
ZKR
171,80 €
19.1.2021 §
67
ZKR
34,70 €
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
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1

571,14 €

268,70 €

117,14 €

310,93 €

169,54 €

67

1
245,60 €

67
657,60 €
67
552,00 €
67
502,32 €
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peňažná
145.
pohľadávka
peňažná
146.
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
147.

peňažná
pohľadávka
148.

peňažná
pohľadávka
149.

peňažná
pohľadávka
150.

peňažná
pohľadávka
151.

peňažná
pohľadávka
152.

peňažná
pohľadávka
153.

peňažná
pohľadávka
154.

peňažná
pohľadávka
155.

peňažná
pohľadávka
156.

peňažná
pohľadávka
157.

peňažná
pohľadávka
158.

peňažná
pohľadávka
159.

peňažná
pohľadávka
160.

Zoltán Kišš, Pohranice
43265723
112
Zoltán Szabó, Mierová 21,
32362340
Sereď
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
ACI-Auto
Components
International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha

Konkurzy a reštrukturalizácie
18Rob/359/2012
faktúra za tovar dodaný
6542007632
161,25 € dňa: 31.12.2016
1 202,04 faktúra za tovar dodaný
2542008375
€
dňa: 28.12.2012
Dobropis k
652,80 € 38728965

faktúre:

faktúre:

91,40 €

Dobropis k
38731339

faktúre:

32,38 €

Dobropis k
38733018

faktúre:

46,74 €

Dobropis k
38733007

faktúre:

36,49 €

Dobropis k
39704446

Dobropis k
565,38 € 39704534

faktúre:

44,70 €

86,35 €

Dobropis k
39704534

Dobropis k
39706390

Dobropis k
108,17 € 39705767

67,09 €

32,78 €

72,68 €

Dobropis k
39707649

Dobropis k
39707883

Dobropis k
37724641

faktúre:

faktúre:

faktúre:

faktúre:

faktúre:

faktúre:

Dobropis k
39709484

faktúre:

Dobropis k
184,42 € 39711405

faktúre:

95,26 €

Deň vydania: 26.01.2021

19.1.2021 §
67
ZKR
161,25 €
19.1.2021 §
67
1
ZKR
202,04 €
19.1.2021 §
67
ZKR

38403427

652,80 €
19.1.2021 §
67
ZKR

38403574

91,40 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400011

32,38 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400036

46,74 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400553

36,49 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400476

565,38 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400619

44,70 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400786

86,35 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400687

108,17 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400943

67,09 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39400989

32,78 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39401008

72,68 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39401361

95,26 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39401384
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184,42 €
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161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
peňažná
Autonet
Import
pohľadávka Magyarország Kft., Pallag 12869996
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Dobropis k
39714238

faktúre:

Dobropis k
105,95 € 39716084

faktúre:

Dobropis k
39716292

faktúre:

12,50 €

67,09 €

17,24 €

54,20 €

8,97 €

Dobropis k
39720048

Dobropis k
39721449

Dobropis k
39729351

Dobropis k
151,85 € 39730694

faktúre:

faktúre:

faktúre:

faktúre:

19.1.2021 §
67
ZKR
39401572

39401790

39401860

39402255

39402432

54,20 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39403177

8,97 €
19.1.2021 §
67
ZKR

39403578

151,85 €
19.1.2021 §
67
ZKR

40400728

170003308

61,90 €

Dobropis k faktúre:
170005059
DK17_0074922

66,37 €

Dobropis k faktúre:
170076891
DK17_0064450

Dobropis k faktúre:
170005168
254,87 € DK17_0025247
Dobropis k faktúre:
170005257
262,90 € DK17_0076886
faktúre:

17,24 €
19.1.2021 §
67
ZKR

19,89 €

Dobropis k
854,15 € AIM00216291

67,09 €
19.1.2021 §
67
ZKR

Dobropis k faktúre:
170004769
DK17_0069808
faktúre:

105,95 €
19.1.2021 §
67
ZKR

Dobropis k
40705803

Dobropis k
AIM00244507

12,50 €
19.1.2021 §
67
ZKR

28,57 €

9,25 €

faktúre:

Deň vydania: 26.01.2021

160192485

Dobropis k faktúre:
22531
207,13 € DK17_0201238
Dobropis k faktúre:
170009617
233,67 € DK17_0204430
Dobropis k faktúre:
170009726
491,59 € DK17_0198744
Dobropis k faktúre:
22767
318,72 € DK17_0197863

28,57 €
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19,89 €
9,25
€

61,90 €

66,37 €

254,87 €

262,90 €

854,15 €

207,13 €

233,67 €

491,59 €

318,72 €

Obchodný vestník 16/2021

peňažná
180. pohľadávka
peňažná
181. pohľadávka
peňažná
182. pohľadávka
peňažná
183. pohľadávka
peňažná
184. pohľadávka
peňažná
185. pohľadávka
peňažná
186. pohľadávka
peňažná
187. pohľadávka
peňažná
188. pohľadávka
peňažná
189. pohľadávka
peňažná
190. pohľadávka
peňažná
191. pohľadávka
peňažná
192. pohľadávka
peňažná
193. pohľadávka
peňažná
194. pohľadávka
peňažná
195. pohľadávka
peňažná
196. pohľadávka
peňažná
197. pohľadávka
peňažná
198. pohľadávka
peňažná
199. pohľadávka
peňažná
200. pohľadávka
peňažná
201. pohľadávka
peňažná
202. pohľadávka
peňažná
203. pohľadávka

utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Magyarország Kft.,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

318,72 € DK17_0197863
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996
Import
Pallag 12869996

318,72 €

Dobropis k faktúre:
22700
101,98 € DK17_0206450
Dobropis k faktúre:
22701
397,26 € DK17_0202335
Dobropis k faktúre:
170009031
553,32 € DK17_0197258
Dobropis k faktúre:
22862
271,08 € DK17_0202334
Dobropis k faktúre:
180001143
166,04 € DK17_0210794

€

908,06 Dobropis k faktúre:
23172
DK17_0190621

98,81 €

Dobropis k faktúre:
23173
DK17_0212286

Dobropis k faktúre:
23174
115,61 € DK16/0145247

52,50 €

Dobropis k faktúre:
23175
DK17_0212626

Dobropis k faktúre:
23240
411,72 € DK180001052
Dobropis k faktúre:
23241
360,00 € DK180002343
Dobropis k faktúre:
180006457
524,96 € DK17_0185844

68,00 €

Dobropis k faktúre:
180001705
BO180000399

57,29 €

Dobropis k faktúre:
180002096
DK17_0202606

73,50 €

Dobropis k faktúre:
23464
GY180000358

Dobropis k
553,32 € AIM00263363

faktúre:

Dobropis k
186,07 € AIM00263364

faktúre:

Dobropis k
418,10 € AIM00263366

faktúre:

19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

23475

19.1.2021 §
67
ZKR

23476

19.1.2021 §
67
ZKR

23478

19.1.2021 §
67
ZKR

Dobropis k faktúre:
23506
210,83 € DK17_0208235
Dobropis k faktúre:
23597
142,14 € DK17_0207579

64,05 €

Dobropis k faktúre:
23621
DK180003053

92,57 €

Dobropis k faktúre:
23636
DK180007588

46,50 €

Dobropis k faktúre:
23694
DK17_0117515

Dobropis k faktúre:
23695
330,53 € DK17_0172899

19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
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101,98 €

397,26 €

553,32 €

271,08 €

166,04 €

908,06 €

98,81 €

115,61 €

52,50 €

411,72 €

360,00 €

524,96 €

68,00 €

57,29 €

73,50 €

553,32 €

186,07 €

418,10 €

210,83 €

142,14 €

64,05 €

92,57 €

46,50 €

330,53 €

Obchodný vestník 16/2021

peňažná
204. pohľadávka
peňažná
205. pohľadávka
peňažná
206. pohľadávka
peňažná
207. pohľadávka
peňažná
208. pohľadávka
peňažná
209. pohľadávka
peňažná
210. pohľadávka
peňažná
211. pohľadávka
peňažná
212. pohľadávka
peňažná
213. pohľadávka
peňažná
214. pohľadávka
peňažná
215. pohľadávka
peňažná
216. pohľadávka
peňažná
217. pohľadávka
peňažná
218. pohľadávka
peňažná
219. pohľadávka
peňažná
220. pohľadávka
221.
222.
223.
224.
225.
226.

peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka
peňažná
pohľadávka

peňažná
227. pohľadávka
peňažná
228. pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie

utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Autonet
Import
Magyarország Kft., Pallag 12869996
utca 43, Dunakeszi
Bratislavská vodárenská
spoločnosť,
a.s., 35850370
Prešovská 48 Bratislava
ELIT SLOVAKIA s.r.o.,,
31596061
Kolmá 4 Bratislava
ELIT SLOVAKIA s.r.o.,,
31596061
Kolmá 4 Bratislava
Inter-Team Sp. z o.o., ul.
5240301927
Białołęcka 233, Warszawa
Inter-Team Sp. z o.o., ul.
5240301927
Białołęcka 233, Warszawa
MAN
Truck
&
Bus
35733209
Slovakia s. r. o.
SKUBA SLOVAKIA s. r.
o.,
Rožňavská
2, 46263594
Bratislava
Summit Motors Slovakia,
spol. s r.o.,, Tuhovská 9, 35837331
Bratislava
T.A.D. Praha, s.r.o., Pod
Kavalírkou
1292/1, 25579533
Košíře, 150 00 Praha 5

Deň vydania: 26.01.2021

330,53 € DK17_0172899

330,53 €

Dobropis k faktúre:
180011963
134,45 € DK180007200

44,62 €

Dobropis k faktúre:
180011964
GY180002347

75,00 €

Dobropis k faktúre:
180012336
DK180009942

Dobropis k faktúre:
180004695
318,65 € GY180002109

96,95 €

Dobropis k faktúre:
180013618
DK180005287

Dobropis k faktúre:
180004862
135,17 € GY180004243

42,60 €

€

Dobropis k faktúre:
180005520
GY180004243

13,71 Dobropis k faktúre:
180005735
GY180005274

406,82€

Dobropis k faktúre:
180016031
DK180007200

82,46 €

Dobropis k faktúre:
180016032
DK180009559

82,02 €

Dobropis k faktúre:
180016033
GY180004243

51,11 €

Dobropis k faktúre:
24361
DK180012957

169,16€

Dobropis k faktúre:
180007262
GY180004925

399,63€

Dobropis k faktúre:
24522
DK180007202

316,67€

Dobropis k faktúre:
180022917
DK14/0133469

101,42€

Dobropis k faktúre:
180022919
GY180006933

11,15 €

Dobropis k
4184466636

faktúre:

4181210223

Dobropis k faktúre:
1422040410
1422003738
Dobropis k faktúre:
1523140291
5,15 €
1523102310
0,06 Dobropis k faktúre:
11084152018
€
9938/S15/U/2018
Dobropis k faktúre:
6767152019
0,06 €
4465/S15/U/2019
Dobropis k faktúre:
5250001765
163,97€ 5255032907
Dobropis
3103790

k

faktúre:

Dobropis k
4211501689

faktúre:

71,46 €

faktúre:

63,63 €

Dobropis k
1810000156

19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR
19.1.2021 §
67
ZKR

3200736

19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR
19.1.2021 §
ZKR

4211501698

19.1.2021 §
67
ZKR

1810000293

19.1.2021 §
67
ZKR

16,71 €

96,00 €

19.1.2021 §
67
ZKR
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134,45 €

44,62 €

75,00 €

318,65 €

96,95 €

135,17 €

42,60 €

13,71 €

406,82 €

82,46 €

82,02 €

51,11 €

169,16 €

399,63 €

316,67 €

101,42 €

11,15 €

67
16,71 €
67
5,15 €
67
0,06 €
67
0,06 €
67
163,97 €
67
96,00 €

71,46 €

63,63 €

Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

peňažná
TENA
OIL
a.
s.,
229. pohľadávka Langsfeldova 5405/1,
52392651
3,55 €
Martin
peňažná
VALEO Service Eastern
230. pohľadávka Sp.z.o.o, Woloska 9A, 0000056793
30,35 €
Warszawa
peňažná
Lukáš David, Beňadikova
231. pohľadávka
30.06.1997 2593,38€
1, Ivanka pri Nitre
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
232.
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
pohľadávka
Robert Bosch odbytová
233.
s.r.o., Radlická 350/107d, 43872247
Radlice, 158 00 Praha 5

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19, 60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
ACI-Auto
Components
pohľadávka International,
s.r.o.,
Dělostřelecká
190/19,
60486970
Střešovice, 162 00 Praha
6
peňažná
pohľadávka

242.

Robert Bosch odbytová
s.r.o., Radlická 350/107d, 43872247
Radlice, 158 00 Praha 5

peňažná
Martin Diviak, Grobska
243. pohľadávka
35084073
cesta 3, Pezinkok

Dobropis k
119002282

faktúre:

Dobropis k
94076650

faktúre:

519000280

19.1.2021 §
67
ZKR

94869126

19.1.2021 §
67
ZKR

Manko
z pokladne,
Rozsudok
OS
NR, X
4T/73/2018
09.07.2018 uhradená
faktúra
VS:38717521
4246,00€ na sumu 42,46 € X
omylom
posunutá
desat.čiarka
13.03.2018 uhradeniá
hromadná platba pod
VS:53507760, faktúry
sa nemohli započítať X
993,00 €
nakoľko
už
boli
prihlásené
do
reštruktúry

0,18 €

14,61 €

1,00 €

43,26 €

0,10 €

10.01.2019 preplatok k
fa VS: 39700400 na X
sumu 55,68 €

15.04.2019
39709843
duplicitne

fa VS:
uhradená X

23.04.2019 preplatok k
fa VS: 39708085 na X
sumu 35,06 €

23.04.2019
39710232
duplicitne

fa
VS:
uhradená X

02.05.2019 preplatok k
fa VS: 39711362 na X
sumu 1,52 €

20.05.2019
39712492
duplicitne

fa
VS:
uhradená X

20.05.2019
39712532
230,18 €
duplicitne

fa
VS:
uhradená X

21,12 €

Deň vydania: 26.01.2021

2 x uhradená fa VS:
39722286 na sumu
33,05
€
0,05
X
33,00 € preúčtované na fa VS:
39730913
kde
bol
nedoplatok
17.01.2020
omylom
uhradená suma: 412,35
€, započítané s ďalšími
fa, rozdiel 137,13 € X
46,87 €
započítaný
s
fa
VS:205232699, zostal
tam preplatok : 46,87 €
Rozsudok OS Pezinok,
244,73 € 33Cb/114/2013
X
z 24.1.2014

19.1.2021 §
67
ZKR

30,35 €
2
593,38 €

19.1.2021 §
67
ZKR

4
246,00 €

19.1.2021 §
67
ZKR
993,00 €

19.1.2021 §
67
ZKR
0,18 €
19.1.2021 §
67
ZKR
14,61 €
19.1.2021 §
67
ZKR
1,00 €
19.1.2021 §
67
ZKR
43,26 €
19.1.2021 §
67
ZKR
0,10 €
19.1.2021 §
67
ZKR
21,12 €
19.1.2021 §
67
ZKR
230,18 €
19.1.2021 §
67
ZKR
33,00 €

19.1.2021 §
67
ZKR
46,87 €

19.1.2021 §
67
ZKR
244,73 €
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3,55 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

SZM č. 244

Finančné prostriedky na pokladni úpadcu v sume 21,89 €. Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod
zapísania majetku: § 67 zákona č. 7/2005. Súpisová hodnota: 21,89 €.

SZM č. 245

Hnuteľná vec: motorové vozidlo Citroen Berlingo, EČ: NR306FZ, VIN: VF7GC9HWCBN510578, farba: biela, BB
skriňová dodávková, 55,20 kW, opotrebovanosť: primeraná účelu využitia. Majetok zapísaný do súpisu dňa
19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67 zákona č. 7/2005. Súpisová hodnota: 1200 €.

SZM č. 246

Software e-shop s autodielmi PrestaShop 1.6.1.18, prevádzkovaný/previazaný s internetovou stránkou
https://www.peterson-autodiely.sk . Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67
zákona č. 7/2005. Súpisová hodnota: 1000 €.

SZM č. 247

Súbor majetku: tovar zo skladu úpadcu v mieste Bratislavská 9, Nitra nachádzajúci sa v priestoroch na adrese Pri
skladoch 1, Nové Zámky. Majetok zapísaný do súpisu dňa 19.1.2021. Dôvod zapísania majetku: § 67 zákona č.
7/2005. Súpisová hodnota: 30000 €. Súbor majetku pozostáva z nasledovných položiek:
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18

kód produktu/tovaru
0986479144
0986479260
0986479316
0986479407
0986479468
0986478681
0986479272
6283 600 480
0986479060
1457433102
1457433322
1987429183
1987432393
1987432499
1987432568
1987435552
1987435554

popis
BOSCH - BD981 - Kotúč brzdový zadný - bez ložiska
BOSCH - BD1138 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1220 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1301 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1327 - Kotúč brzdový - lakovaný
BOSCH - BD596 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1121 - Kotúč brzdový - s ložiskom
SACHS - Valec spojky pomocný
BOSCH - BD998 - Kotúč brzdový predný - lakovaný
BOSCH - S3102 - Filter vzduchový
BOSCH - S3322 - Filter vzduchový
BOSCH - S9183 - Filter vzduchový
BOSCH - R2393 - Filter vnútorného priestoru s akt.uhlím
BOSCH - R2499 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R2568 - Filter vnútorného priestoru - aktívne uhlie
Filtr, vzduch v interiéru (s uhlíkem) BOSCH
Filtr, vzduch v interiéru (s uhlíkem) BOSCH

počet kusov
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

F026400122
F026400357
F026400410
0986478090
0986478569
0986478219
0986478420
0986478555
0986478570
0986478768
0986479274
14404
1987432056
0986479389
F026400047
F026400205
DB4364
1987432136
1987432542
F026400014
F026400033
F026400061
F026400159
0986479005
0986479083
04098
0986478827
0986479058
0986479173
1457433955
1457433972
1987429176
F026400044
F026400133
F026400206
0986479297
1457433323
F026400161
F026400459
F026400553
1987432247
1987432272
F026400172
F026400285
194790256
101172
32600
550021712
G052516A2
G055175A2
33889
192950256
1457433075
1457433163
1457433574
1457436042
F026400062
F026400379
F026400389
F026400441
F026400443
F026400564
325-0094-1

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - S0122 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - S0410 - Filter vzduchu
BOSCH - BD080 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSH - kotucove brzdy
BOSCH - BD174 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - BD351 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD477 - Kotúč brzdový - 1ks v balení
BOSCH - BD492 - Kotúč brzdový - lakovaný
BOSCH - BD680 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1123 - Kotúč brzdový - s ložiskom
FEBI - Kotúč brzdový
BOSCH - M2056 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - BD1291 - Kotúč brzdový predný- 2ks v balení
BOSCH - S0047 - Filter vzduchový
BOSCH - S0205 - Filter vzduchový
TRW - Bubon brzdový
BOSCH - M2136 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R2542 - Filter vnút. priestoru - akt. uhlie
BOSCH - S0014 - Filter vzduchový
BOSCH - S0033 - Filter vzduchový
BOSCH - S0061 - Filter vzduchový
BOSCH - S0159 - Filter vzduchový
BOSCH - BD899 - Kotúč brzdový - lakovaný
BOSCH - BD1018 - Kotúč brzdový - zadný - bez ložiska
FEBI - Bubon brzdový
BOSCH - BD729 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD997 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD1051 - Kotúč brzdový
BOSCH - S3955 - Filter vzduchový
BOSCH - S3972 - Filter vzduchový
BOSCH - S9176 - Filter vzduchový
BOSCH - S0044 - Filter vzduchový
BOSCH - S0133 - Filter vzduchový
BOSCH - S0206 - Filter vzduchový
BOSCH - BD1160 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - S3323 - Filter vzduchový
BOSCH - S0161 - Filter vzduchový
Vzduchový filtr BOSCH
Vzduchový filtr BOSCH
BOSCH - M2247 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2272 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S0172 - Filter vzduchový
BOSCH - S0285 - Filter vzduchový
CASTROL SYNTRANS V FE 75W80 1L
FEBI - HALDEX 0,85L Olej, Haldex-spojka
FEBI - DEXRON VI 1 lt - Olej pre autom. prevodovky - červený
Shell - 5W30 - 1lt. - Helix Ultra AV-L
O.E. - Olej do automatickej prevodovky 1L
O.E. - Olej do HALDEX
FEBI - 1 lt - Olej do automatickej prevodovky - ATF134FE
CASTROL - 5W40 - 1 lt - Motorový olej -Power 1 racing 4T
BOSCH - S3075 - Filter vzduchový
BOSCH - S3163 - Filter vzduchový
BOSCH - S3574 - Filter vzduchový
BOSCH - DXXXX - Servisná sada filtrov - DENOX
BOSCH - S0062 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - S0389 - Filter vzduchový
BOSCH - S0441 - Filter vzduchový
BOSCH - S0443 - Filter vzduchový
Vzduchový filtr BOSCH
TYC - Sklo zrkadla

Deň vydania: 26.01.2021
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1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
3
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152

3000 970 018
3151 073 131
6284 600 138
802 117
802 118
3000 951 798
3151 808 001
3151 998 201
105 807
124 654
230 135
280 937
310 783
314 005
313 948
0986628539
F026400037
F026400048
F026400097
1715075
1987432039
1987435503
1987435505
698762
715670
1457433585
1987432064
1987432220
1987432223
1987435546
1457433042
11411
18653
0450906334
WK 820/2 X
F026402065
0986450509
F026402056
F026402836
F026407108
0450906500
0451103258
1457429263
0450905916
0451103365
0451203220
1702070
0450906459
1457429244
F026407089
F026407091
F026407199
0451103346
0451203087
F026402044
1457429284
25.112.00
0986452042
1457429108
1700055
1457429119
1457429184
1457429656
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SACHS - Sada spojková
SACHS - Ložisko spojky vysúvacie
SACHS - Valec spojky hlavný
SACHS - Uloženie tlmiča
SACHS - Uloženie tlmiča s ložiskom
SACHS - Sada spojková
SACHS - Ložisko spojky vysúvacie
SACHS - Ložisko spojky vysúvacie
SACHS - Tlmič pérovania - Super Touring
SACHS - Tlmič pérovania zadný - Super Touring
SACHS - Tlmič pérovania - PP - Super Touring
SACHS - Tlmič pérovania - Super Touring
SACHS - Tlmič pérovania - Super Touring
SACHS - Tlmič pérovania - Super Touring
SACHS - Tlmič pruženia kabíny - Super Touring
Filtr, vzduch v interiéru (s uhlíkem) BOSCH
BOSCH - S0037 - Filter vzduchový
BOSCH - S0048 - Filter vzduchový
BOSCH - S0097 - Filter vzduchový
KRAFT - Filter vzduchu
BOSCH - M2039 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R5503 - Filter vnútorného priestoru - aktívne uhlie
BOSCH - R5505 - Filter vnútorného priestoru - aktívne uhlie
VALEO - Filter vnútorného priestoru
VALEO - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S3585 - Filter vzduchový
BOSCH - M2064 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2220 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
Filtr, vzduch v interiéru (s uhlíkem) BOSCH
BOSCH - S3042 - Filter vzduchový
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Kotúč brzdový
BOSCH - N6334 - Filter paliva
MH - Filter paliva
BOSCH - N2065 - Filter paliva
BOSCH - F0509 - Filter paliva
BOSCH - N2056 - Filter paliva
BOSCH - N2836 - Filter paliva
BOSCH - P7108 - Filter oleja vložka
BOSCH - N6500 - Filter paliva
BOSCH - P3258 - Filter oleja
BOSCH - P9263 - Filter oleja vložka
BOSCH - F5916 - Filter paliva
BOSCH - P3365 - Filter oleja
BOSCH - P3220 - Filter oleja
KRAFT - Filter Oleja
BOSCH - N6459 - Filter paliva
BOSCH - P9244 - Filter oleja vložka
BOSCH - P7089 - Filter oleja vložka
BOSCH - P7091 - Filter oleja vložka
Olejový filtr BOSCH
BOSCH - P3346 - Filter oleja
BOSCH - P3087 - Filter oleja
BOSCH - N2044 - Filter paliva
BOSCH - P9284 - Filter oleja - vložka
UFI - Filter oleja
BOSCH - P2042 - Filter oleja
BOSCH - P9108 - Filter oleja vložka
KRAFT - Filter Oleja
BOSCH - P9119 - Filter oleja vložka
BOSCH - P9184 - Filter oleja vložka
BOSCH - N9656 - Filter paliva - vložka

Deň vydania: 26.01.2021
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
189
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

1457431705
1457434448
0451103259
F026400114
F026400119
F026402106
0450905925
0451203005
1457429152
0450907013
1457434186
1457434295
586552
0450906429
0450906508
1457429122
1457429306
F026400235
1715042
F026400045
F026400144
1715691
F026400611
1987432113
F026400150
F026400171
1987432309
1457433047
1457433538
89412
1904529905
1904529906
1904529907
1904529908
4233071
24563.165.2
1457429261
01716
10317
26065
10559 01
14914 03
25855 02
25975 02
27756 01
32000 01
33773 01
34726 01
35018 01
35924 01
316 060 0019/HD
11219 02
15313 01
24529 03
37474 01
38313 01
17623 02
17624 02
35852 01
16439 01
0450906442
1457429271
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BOSCH - N1705 - Filter paliva - vložka
BOSCH - N4448 - Filter paliva
BOSCH - P3259 - Filter oleja
BOSCH - S0114 - Filter vzduchový
BOSCH - S0119 - Filter vzduchový
BOSCH - N2106 - Filter paliva
BOSCH - F5925 - Filter paliva
BOSCH - P3005 - Filter oleja
BOSCH - P9152 - Filter oleja vložka
BOSCH - N7013 - Filter paliva
BOSCH - N4186 - Filter paliva
BOSCH - N4295 - Filter paliva
VALEO - Filter oleja
BOSCH - N6429 - Filter paliva
BOSCH - N6508 - Filter paliva
BOSCH - P9122 - Filter oleja vložka
BOSCH - P9306 - Filter oleja vložka
BOSCH - S0235 - Filter vzduchový
KRAFT - Filter vzduchu
BOSCH - S0045 - Filter vzduchový
BOSCH - S0144 - Filter vzduchový
KRAFT - Filter vzduchu
BOSCH - S0611 - Vzduchový filter
BOSCH - M2113 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S0150 - Filter vzduchový
BOSCH - S0171 - Filter vzduchový
BOSCH - R2309 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S3047 - Filter vzduchový
BOSCH - S3538 - Filter vzduchový
Kompresor, klimatizace
BOSCH - 10A - Poistka plochá (červená - priesvitná)
BOSCH - 15A - Poistka plochá (modrá - priesvitná)
BOSCH - 20A - Poistka plochá (žltá - priesvitná)
BOSCH - 25A - Poistka plochá (Farba neutrálna)
KRAFT - Guma stabilizátora
SADA BRZDOVÝCH DESTIČEK
BOSCH - P9261 - Filter oleja vložka
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Kotúč brzdový
LEMFORDER - Uloženie ramena
LEMFORDER - Čap riadenia
LEMFORDER - Rameno zadné - PL
LEMFORDER - Čap zvislý
LEMFORDER - Tiahlo riadenia
LEMFORDER - Uloženie ramena
LEMFORDER - Čap zvislý - samostatný
LEMFORDER - Čap riadenia - PP
LEMFORDER - Čap zvislý predný - L/P
LEMFORDER - Uloženie nápravy
ZAVES STABILIZ PRED P MEYLE
LEMFORDER - Uloženie stabilizátora
LEMFORDER - Uloženie tlmičov
LEMFORDER - Vzpera stabilizátora
LEMFORDER - Uloženie stabilizátora
LEMFORDER - Diel náhradný pre automobil
LEMFORDER - Čap riadenia - L
LEMFORDER - Čap riadenia - P
LEMFORDER - Uloženie stabilizátora
LEMFORDER - Vzpera stabilizátora - P
BOSCH - N6442 - Filter paliva
BOSCH - P9271 - Filter oleja vložka

Deň vydania: 26.01.2021
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217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

1457429762
F026407070
F026407074
F026407102
F026407233
F026407174
1711575
1716510
14252 01
16638 02
16653 02
22307 01
30252 01
14767 04
16610 01
29633 03
301181309500
35886 01
34927 01
35705 01
1987432124
1721200
26590
29244
1457433317
1457433333
1457433334
1457433603
1457433772
1987432021
1987432091
1987432415
1987432425
K1104A
1457433071
1987429192
1987432406
F026400160
F026400232
F026400432
1987432053
1987432066
1987432087
1987432093
1987432234
1987432370
F026400295
0986628523
1987432081
1987432195
1987432253
1987432299
1987432381
1987435566
F026400018
33377
876.661
375.670
255-038
1122A011
13628591459
198283
7N0955609
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BOSCH - P9762 - Filter oleja vložka
BOSCH - P7070 - Filter oleja - vložka
BOSCH - P7074 - Filter oleja - vložka
BOSCH - P7102 - Filter oleja vložka
BOSCH - P7233 - Filter olejový
BOSCH - P7174 - Filter oleja vložka
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter vzduchu
LEMFORDER - Doraz tlmiča
LEMFORDER - Čap riadenia - L
LEMFORDER - Vzpera stabilizátora
LEMFORDER - Tiahlo riadenia
LEMFORDER - Manžeta riadenia
LEMFORDER - Čap zvislý
LEMFORDER - Čap zvislý
LEMFORDER - Rameno
Ridici paka, zaveseni kol
LEMFORDER - Uloženie stabilizátora
LEMFORDER - Manżeta riadenia
LEMFORDER - Tiahlo riadenia
BOSCH - M2124 - Filter vnútorného priestoru
KRAFT - Filter paliva
FEBI - Skrutka kolesa pre disky z ľahkých zliatin
FEBI - Prepínač združený
BOSCH - S3317 - Filter vzduchový
BOSCH - S3333 - Filter vzduchový
BOSCH - S3334 - Filter vzduchový
BOSCH - S3603 - Filter vzduchový
BOSCH - S3772 - Filter vzduchový
BOSCH - M2021 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2091 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R2415 - Filter vnútorného priestoru - Akt. uhlie
BOSCH - R2425 - Filter vnútorného priestoru Akt. uhlie
FILTRON - Filter vnútorného priestoru s akt.uhlím
BOSCH - S3071 - Filter vzduchový - sada 2 ks
BOSCH - S9192 - Filter vzduchový
BOSCH - R2406 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S0160 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - S0432 - Filter vzduchový
BOSCH - M2053 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2066 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2087 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2093 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2234 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R2370 - Filter vnútorného priestoru - Akt. uhlie
BOSCH - S0295 - Filter vzduchový
BOSCH - A8523 - Filter vnút. priestoru - ANTIALERGICKÝ
BOSCH - M2081 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2195 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2253 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - M2299 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - R2381 - Filter vnútorného priestoru - akt.uhlie
Filtr, vzduch v interiéru (s uhlíkem) BOSCH
BOSCH - S0018 - Filter vzduchový
FEBI - Uloženie stabilizátora
ELRING - nahradny diel
ELRING - Tesnenie
BOSAL - Montážny diel výfuku
O. E. - Ložisko do zotrvačníku
OE - Tesnenie
OE - Skrutka
OE - Daždový senzor

Deň vydania: 26.01.2021
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308
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335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
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8E0953053
1987946118
1987948311
1987948453
1987948459
07669
014 019 2300
4DB 007 218-001
1987474565
1987474566
1987474567
1987474901
WS0168B
8GA 002 071-241
8GA 007 997-031
8GD 008 893-002
8GJ 008 837-121
8GP 002 067-241
8GP 002 095-241
8GP 003 594-141
002542100000
1987301076
1987302041
1987302233
1987302510
1987302241
1987302802
1987302805
1987302824
8GA 002 073-241
1987302812
1987302816
UP 55180T
566006
1987302219
1987302807
1987302818
37432
37433
37436
166254
1711579
1712232
1713235
1713310
1715505
1733708
1734000
53415
1987302228
3162
35164
37422
37423
49160
49468
63778
63779
3788
57084
57085
863602
863631

Konkurzy a reštrukturalizácie
OE - Diel náhradný
BOSCH - 4EPK922 - Remeň drážkovaný - elastický
BOSCH - 5PK1720 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1715 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 5PK1355 - Remeň drážkovaný
FEBI - Záslepka prepadu paliva
KAPALINA DO PREVODOVKY
HELLA - Prerušovač smerových svetiel
BOSCH - AP855 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - AP856 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - AP857 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - AP160 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
Kontakt opotrebenia
HELLA - Žiarovka R5W 5W 24V BA15S
HELLA - Žiarovka pre osvetlenie prístrojového panelu
HELLA - Žiarovka W21 5W 12V W3X16Q
HELLA - Žiarovka - H13 60/55W
HELLA - Žiarovka T4W 4W 24V BA9S
HELLA - Žiarovka W1 2W 1 2W 24V W2X4 6D
HELLA - Žiarovka W3W 3W 12V W2 1X9 5D
Zarovka, dalkovy svetlomet, Zarovka, hlavni svetlomet, Zárov
BOSCH - H1/12V 55W +90 - Žiarovka
BOSCH - H4/12W/ 60/55W - Žiarovka
BOSCH - 12V/10W - Žiarovka
BOSCH R5W 24V 5W
BOSCH - WY5W 12V - Žiarovka
BOSCH - H3 12V/55W - Žiarovka - ECO
BOSCH - H8/12V/35W - Žiarovka - ECO
BOSCH - W1,2W /12V - Žiarovka - ECO
HELLA - Žiarovka P21W 21W 24V BA15S
BOSCH - PY21W/12V - Žiarovka - ECO
BOSCH - R10W/12V - Žiarovka - ECO
plastová příchytka (10ks)
ERA - Parkovací senzor predný
BOSCH - 1,2W 12V - Žiarovka
BOSCH - HB3/12V/65W - Žiarovka - ECO
BOSCH - W3W/12V - Žiarovka - ECO
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Čap riadenia
Total 5w-30 Quartz Ineo MC3 1L
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter vzduchu
KRAFT - Filter peľový
KRAFT - Filter peľový
NRF - Chladič
BOSCH - 12V10W - Žiarovka
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Rameno
SIDEM - Rameno
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Silentblok

Deň vydania: 26.01.2021
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347
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357
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359
360
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362
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365
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368
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375
376
377
378
379
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37081
50083
10305001001
11902501004
863601
863604
863621
863637
863704
863803
89209
19068
3117
3310
3336
3337
3630
3631
37060
37067
3738
37410
4261
805816
837619
5581
57012
5835
63562
63662
11804001005
91004001001
99999051025
1302.02
1549.08
63581
6534
867618
87380
50260
50261
53019
5666
57013
311 403
49186
54182
0381.61
0390.01
0633.00
0643.01
0859.12
0897.11
0964.12
1045.11
1208.02
1292.01
530 0405 30
530 0503 10
24.0128-0136.1
WBD104
WBD116

Konkurzy a reštrukturalizácie
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Čap ramena
Dreumex - Gél TOP na ruky
Dreumex - Krém na ruky ochranný
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Uloženie
SIDEM - Uloženie stabilizátora
Kompresor, klimatizace
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
Dreumex - Krém na ruky obnovujúci
Dreumex - Mydlo na ruky
Dreumex - One2clean dávkovací systém
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Čap riadenia
SIDEM - Silentblok
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč riadenia
SIDEM - Tyč stabilizátora
SIDEM - Tyč riadenia
SACHS - Tlmič pérovania - L
SIDEM - Čap ramena
SIDEM - Čap ramena
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
Sada brzdových destiček REMSA
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
REMSA - Platničky brzdové
Sada ozubeného řemene + vodní pumpa
Sada rozvodového řemene
ATE - Diel náhradný pre automobil
QWP - Kotúč brzdový
QWP - Diel náhradný pre automobil
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415
416
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418
419
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WBD144
1280210814
F00VC05009
S180014701Z
LM11749/710
1987473500
1987473515
0241235103
0241235610
0241235643
0242229543
0242229673
0242235599
0242235602
0242235642
0242235832
0242235854
0242235894
0242240547
0242335800
1675
517314
662200
1460410302
1000505010
09L321371
9813580680
11612244459
WBP439
WBP443
0242129515
0242135524
0242240659
0242229613
0242240619
WAF224
WBP113
WBP125
WBP261
0242140512
0242235748
0242229798
0242229799
0242236541
0242236544
0242236563
0242236564
WOF204
WOF207
WFF186
WFF194
WOF186
1987947890
1987947930
1987948491
1987946003
1987946022
1987946046
1987946063
1987947981
1987947840
1987947961
WFF102

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

QWP - Kotúč brzdový
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Gulička ventilu
TPMS - Neprijímať! = 1330102
Samostatné ložisko
BOSCH - AP828 - Snímač opotr.brzd.obloženia
BOSCH - AP843 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - W7DC0 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W7DCX 1,1
BOSCH - W7DTC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR8DPX1,1 - Sviečka zapaľ. PLATINA
BOSCH - FR8DE 0,85 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7KC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7KCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FGR7DQE 0 1,3 - ZAP. SVIEČKA SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR7DC 0,8 - sada 4ks
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR7DCX 1,1 - sada 4ks
BOSCH - FR7DC9 - Sviečka zapaľovacia - SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR6DTCW 0,9
BOSCH - DR7BC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER - sada 4 ks
NGK - PFR7S8EG - Sviečka zapaľovacia
GSP - Guma stabilizátora p
ERA - Spínacia skrinka elektrická časť
BOSCH - Objímka vymedzovacia
BOSCH - Miska uzatváracia
O.E. - Tesnenie filtra automatickej prevodovky
O.E. - Trubka
OE - Diel náhradný
QWP - Platničky brzdové - sada
QWP - Platničky brzdové - sada
BOSCH - YR8SU 1,0 - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - VR7SPP 33 1,0 - Sviečka zapaľovacia - Dvojplatina
BOSCH - FR6LES 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FGR8KQE 1,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR6MPP 332 0,8 - Sviečka zapaľ.PLATINA
QWP - Filter vzduchový
QWP - Platničky brzdové - sada
QWP - Platničky brzdové - sada
QWP - Platničky brzdové - sada
BOSCH - YR6NPP332 0,8 - Sviečka zapaľ. DVOJITÁ PLATINA
BOSCH - +23 FGR7DQE+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - +43 FR8KC+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - +44 FR8KTC+ - Sviečka zapaľ. SUPER+
BOSCH - +31 FR7KCX+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - +38 FR7KPP33U+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - +49 HR7KPP 33+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - +50 FR7KPP 33+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
QWP - Filter paliva
QWP - Filter olejový
QWP - Filter paliva
QWP - Filter paliva
QWP - Filter olejový
BOSCH - 4PK735 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 5PK1275 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 5PK1432 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 4PK1238 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 5PK1592 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK2390 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1185 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1750 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1000 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 4PK673 - Remeň drážkovaný
QWP - Filter paliva
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WFF122
WFF131
WFF170
530 0091 10
7407A101XA
25110.175.1
13.0460-2863.2
WAF143
WAF157
1811574Q
KBH0327120
0204031179
0204113534
0204113636
0204113661
0204113666
0204113679
0204114043
0204125068
0986487235
0204102969
0986487228
0986487606
0204102227
0204113572
0204114010
0204114126
0204123194
0204123483
0986487204
0986487492
0986487631
0986487215
0986487102
0986487282
0986487399
0986487602
0986479280
0986479321
0986479428
0986478360
0986479011
0986478279
0986478968
0986479119
0986479140
0986478292
0986478971
0986478701
0986478813
0986478658
0986478857
0986479110
09486
0986478439
0986478672
0986478866
0986479016
0986478442
22676
0986479049
0986478057
0986478067

Konkurzy a reštrukturalizácie
QWP - Filter paliva
QWP - Filter paliva
QWP - Filter paliva
Sada rozvodového řemene
OE - Diel karoserie
ZIMMERMANN - Platničky brzdové - sada
ATE - Diel náhradný pre automobil
QWP - Filter vzduchový
QWP - Filter vzduchový
př. nárazník pro lak ORIGINÁL
OE - Diel karoserie
BOSCH - PV200 - Regulátor brzdnej sily
BOSCH - KP061 - KIT PRO - sada na opravu bubnový bŕzd
BOSCH - KP537 - KIT PRO -sada na opravu bubnových bŕzd
BOSCH - KP108 - KIT PRO -sada na opravu bubnových bŕzd
BOSCH - KP583 - KIT PRO -sada na opravu bubnových bŕzd
BOSCH - KP043 - KIT PRO - sada na opravu bubnových bŕzd
BOSCH - KS043 - KIT SUPER PRO - sada na opr. bubnových bŕzd
BOSCH - BO064 - Posilovač brzdnej sily
BOSCH - BS495 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - CA708 - Strmeň brzdový - LP
BOSCH - BS489 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS844 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - CA214 - Strmeň brzdový
BOSCH - KP523 - KIT PRO -sada na opravu bubnových bŕzd
BOSCH - KS010 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - KS126 - KIT SUPER PRO - sada na opr. bubnových bŕzd
BOSCH - MC418 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - MC604 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - BS571 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS742 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS866 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS480 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS532 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS649 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS841 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BD1129 - Kotúč brzdový s ložiskom
BOSCH - BD1224 - Kotúč brzdový - 2ks v balení - lakovaný
BOSCH - BD1261 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - BD300 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD903 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD224 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD866 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD960 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD978 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD237 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD869 - Kotúč brzdový - bez ložiska - lakovaný
BOSCH - BD615 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD716 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD574 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD757 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD1040 - Kotúč brzdový zadný
FEBI - Hadica brzdová
BOSCH - BD370 - Kotúč brzdový - lakovaný
BOSCH - BD588 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD765 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - BD907 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD373 - Kotúč brzdový
FEBI - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BD931 - Kotúč brzdový zadný
BOSCH - BD053 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD061 - Kotúč brzdový
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0986479008
0986478212
0986478607
0986478732
0986479208
0986478317
0986478673
30536 02
34756 01
37809 01
0986478454
21236 01
29709 01
29917 01
0986487366
0986487622
0986487688
0986477039
0986478762
0986478763
0986478392
0986478794
0986478270
0986478452
0986478584
0986478659
0986478456
29935 01
36899 01
35887 01
0986478445
0986478503
0986478619
0986478665
9100-859A
LP261
0986478793
0986479309
0986479281
25172 02
26642 01
25329 02
0986493790
0986494094
0986494525
0862.12
0986424225
0986460950
0986460972
0986460984
0986424724
0986460992
0986462283
1332.02
1384.02
0233.02
0250.01
0325.02
0325.22
0325.52
0337.02
0735.02

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - BD902 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - BD169 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD526 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD645 - Kotúč brzdový - 1ks v balení - lakovaný
BOSCH - BD1075 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD260 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD589 - Kotúč brzdový
LEMFORDER - Vzpera stabilizátora
LEMFORDER - Uloženie ramena
LEMFORDER - Čap zvislý
BOSCH - BD385 - Kotúč brzdový
LEMFORDER - Uloženie nápravy
LEMFORDER - Uloženie ramena
LEMFORDER - Uloženie ramena
BOSCH - BS616 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS857 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - BS907 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - DB114 - Bubon brzdový
BOSCH - BD675 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD676 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD328 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD700 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD215 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - Kotúč brzdový
BOSCH - BD505 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - BD575 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
BOSCH - BD387 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
LEMFORDER - Čap riadenia
LEMFORDER - Čap zvislý
LEMFORDER - Uloženie stabilizátora
BOSCH - BD376 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD429 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD537 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD581 - Kotúč brzdový - 1ks v balení
DELPHI - Veko regulátora
DELPHI - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BD699 - Kotúč brzdový
BOSCH - BD1215 - Kotúč brzdový - 2ks v balení - lakovaný
BOSCH - BD1130 - Kotúč brzdový - 2ks v balení
LEMFORDER - Vzpera stabilizátora
LEMFORDER - Uloženie tlmiča
LEMFORDER - Tiahlo riadenia bez čapu
BOSCH - BP802 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP1004 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP1446 - Platničky brzdové - sada
Sada brzdových destiček REMSA
BOSCH - BP104 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP519 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP541 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP553 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP435 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP559 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP624 - Platničky brzdové - sada
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA

Deň vydania: 26.01.2021
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609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
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641
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645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
668
669
670
672
673

0767.12
1426.02
1006200099
0986479026
1005821694
1006200123
1006200148
1006200183
1006200187
1006200188
1006200201
1006200310
1006200910
F00M131635
4009V0
1305620390
1305620987
1305621826
31771 01
0986424366
0986424695
0986461121
BHS324
0986424200
0986424217
0986424303
0986424351
0986424626
0986424632
0986424641
0986424191
0986424044
0986424278
0986424032
0986424235
0986424276
0986424419
0986424184
0986460997
0986461149
0986463641
0986467590
0986468520
0986464881
0986466051
F00R0P1733
1005821790
1005831358
1006209429
1006209469
6033AD0203
6033AD4109
0281002861
194.020
375.160
851.560
1302278
21153 02
8283 530
5J0805591
SK3243210
530 0090 10
0356904064

Konkurzy a reštrukturalizácie
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - BD914 - Kotúč brzdový predný
BOSCH - Ložisko štartéra
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Prevodovka planétová
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Prevodovka planétová
BOSCH - Prevod planétový
BOSCH - Rotor alternátora
OE - Nádržka serva
BOSCH - Sklo svetlometu
BOSCH - Sklo svetlometu
BOSCH - Sklo svetlometu
LEMFORDER - Uloženie tlmiča
BOSCH - BP177 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP408 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP572 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
TRW - Strmeň brzdový
BOSCH - BP090 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP100 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP149 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP166 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP349 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP351- Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP358 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP086 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP019 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP137 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP015 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP135 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP083 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP563 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP598 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP640 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP711 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP724 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP658 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP677 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Pastorok
BOSCH - Pastorok
BOSCH - Prevodovka planétová
BOSCH - Kryt pólov
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu
ELRING - Tesnenie veka ventilov
ELRING - Tesnenie kolena sacieho potrubia
ELRING - Tesnenie veka ventilov
O.E. - Hadica turba
LEMFORDER - Tiahlo riadenia
QWP - Diel náhradný pre automobil
O.E. - Čelo chladiča
PRASCO - Predné čelo
Sada rozvodového řemene
BOSCH - 95ML - Kábel zapaľovací

Deň vydania: 26.01.2021
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0356912905
32013
32024
32033
32039
32108
32263
32287
32289
32311
32312
32314
32332
32407
32465
32466
32467
32563
32612
32635
32673
32777
32869
32884
14972
17002
17152
17308
17604
17621
17639
17674
17675
17770
17789
17855
17858
17935
17942
17956
17011
17206
17229
17328
17338
17422
17486
17488
17565
17613
17630
17859
17998
16021
16026
16109
16132
16171
16204
16234
16263
16266
16312

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - 51MC - Kábel zapaľovací
FEBI - Uloženie motora - P
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie motora - L
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Remenica kľuk.hriadela
FEBI - Uloženie motora - L
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora - P
FEBI - Remenica alternátora
FEBI - Remenica alternátora
FEBI - Remenica alternátora s voľnobežkou
FEBI - Ventil sací
FEBI - Uloženie ramena - opravná sada
FEBI - Tesnenie hlavy válcov
FEBI - Tesnenie hlavy válcov
FEBI - Tesnenie hlavy válcov
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Rameno komplet - PP
FEBI - Uloženie tlmiča
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Ložisko kolesa
FEBI - Ložisko kolesa
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Spínač vyhrievania zadn.okna
FEBI - Vrtula ventilátora chladiča
FEBI - Tesnenie drieka ventilu
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Príruba termostatu
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Modul zapaľovania
FEBI - Drzak, Pricny stabilizator
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Ventil výfukový
FEBI - Filter automatickej prevodovky
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
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793
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797
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16376
16496
16528
16626
16661
3397007995
3397008045
3397008045
3397008054
3397008058
3397008192
3397008995
3397008005
3397008056
3397118912
3397118931
3397118953
3397007296
3397014137
24433
15261
15397
15421
15876
15879
15073
15075
15181
15221
15388
15389
15408
15422
15435
15444
15446
15454
15456
15458
15460
15462
15471
15472
15473
15497
15501
15521
15556
15621
15692
15828
15980
15984
15078
15157
15170
15175
15258
15385
15547
15629
15666

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové - sada
FEBI - Platničky brzdové
FEBI - Platničky brzdové - sada
BOSCH - AR291S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A555S - Stierač AEROTWIN
BOSCH - A281H - Stierač AEROTWIN -zadný
BOSCH - A350H - Stierač AEROTWIN - zadný
BOSCH - A251H - Stierač zadný - TWIN
BOSCH - A351H - Stierač AEROTWIN - zadný
BOSCH - A333H - Stierač AEROTWIN - zadný
BOSCH - A280H - Stierač AEROTWIN - zadný
BOSCH - A250H - Stierač zadný - TWIN
BOSCH - A813S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - 931S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 953S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A296S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A137S - Sada stieračov AEROTWIN
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Vrtula ventilátora chladiča
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Vrtula ventilátora chladiča
FEBI - Vrtula ventilátora chladiča
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Čap riadenia vnútorný
FEBI - Vypínač blinkru, Spínač řízení
FEBI - Uloženie oka pružiny
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Skrutka kolesa
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Ložisko uloženia tlmiča - predný pravý
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Kľučka dverí - L
FEBI - Kľučka dverí - P
FEBI - Klučka dverí - PP
FEBI - Klučka dverí - LZ
FEBI - Klučka dverí - PZ
FEBI - Kľučka dverí - LP
FEBI - Kľučka dverí - PP
FEBI - Rameno - komplet - P
FEBI - Kľučka dverí - LZ
FEBI - Rameno - komplet - L
FEBI - Čap riadenia - P
FEBI - Čap riadenia - P
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Uloženie stabilizátora predného
FEBI - Uloženie stabilizátora predného
FEBI - Uloženie listovej pružiny
FEBI - Remenica s voľnobežkou
FEBI - Skrutka kolesa
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Remenica s voľnobežkou
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Reťaz rozvodová
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora

Deň vydania: 26.01.2021
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15674
15691
15837
3397007084
3397007584
3397007586
3397014204
3397014215
3397007424
3397007538
3397007583
3397118965
3397009825
3397011134
3397004595
3397004633
3397006865
3397008050
3397008635
3397011551
12587
12588
14070
14147
14214
14257
14259
14273
14275
14296
14357
14419
14607
14739
14755
14756
14937
14050
14072
14112
14164
14344
14366
14531
14532
14543
14548
14784
14893
14934
14936
14968
14015
14019
14198
14549
14812
14917
3397007430
3397007460
3397007466
3397007502
3397014123

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Kladka vodiaca
BOSCH - A084S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - AR655S - Sada stieračov AEROTWIN RETROFIT
BOSCH - A586S - Sada stieračov AEROTWIN
Sada stěračů BOSCH
BOSCH - A109S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A424S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A538S - Lišta stieracia - AEROTWIN - sada
BOSCH - A583S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 965S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A825S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - H406 - Stierač zadný
BOSCH - H595 - Stierač zadný
BOSCH - H502 - Stierač zadný
BOSCH - A382H - Stierač zadný
BOSCH - A380H - Stierač AEROTWIN - zadný
BOSCH - A332H - Stierač zadný - AEROTWIN
BOSCH - H383 - Stierač zadný
FEBI - Lanko ručnej brzdy - P
FEBI - Lanko ručnej brzdy - L
FEBI - Valec spojkový
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Manžeta samostatná
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Manžeta samostatná
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Relé žeravenia
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Čap riadenia - L
FEBI - Čap riadenia - P
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Valec spojky - hlavný
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Uloženie tlmiča - opr.sada
FEBI - Sada skrutiek hlavy valcov
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Snímač polohy škrtiacej klapky
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Hadica chladenia
FEBI - Hadica chladenia
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Lanko spojkové
FEBI - Doraz a prachovka tlmiča
BOSCH - A430S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - AM460S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - AM466S - Sada stieračov AEROTWIN MULTI
BOSCH - A119S - Sada stieračov - AEROTWIN
BOSCH - AM461S - Stierač AEROTWIN MULTI CLIP
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3397014173
3397118427
3397118903
3397007408
3397014271
3397118906
3397007589
3397011410
3397118401
3397118904
3397118925
0325.32
0695.02
0747.12
1068.02
1390.02
0609.10
0609.11
12301
14194
14196
14223
14268
14281
14401
14551
14661
14948
14957
14974
14294
14672
14848
14869
14896
14938
13008
13014
13039
13046
13070
17236
17240
DU-035L
3397007392
3397007428
3397007636
3397011428
3397014199
3397118403
3397118946
3397118977
3397007072
3397007309
3397009843
3397118948
3397118970
22321
22421
12018
12054
12077
12086

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
BOSCH - 552S - Sada stieračov TWIN
BOSCH - A530S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - A408S - Sada stieračov AEROTWIN
Sada stěračů BOSCH
BOSCH - A550S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - AR553S - Sada stieračov AEROTWIN - RETRO
BOSCH - H408 - Stierač zadný
BOSCH - 530S - Sada stieračov TWIN
BOSCH - A728S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - 925S - Sada stieračov AEROTWIN
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
Sada brzdových destiček REMSA
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Sada tesnení servoriadenia
FEBI - Tesnenie automatickej prevodovky
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Manžeta riadenia samostatná
FEBI - Doraz tlmiča zadného
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Zdvihátko ventilu - hydraulické
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Ventilátor chladiča
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Kĺb homokinetický
FEBI - Držiak ventilátora chladiča
FEBI - Sada prachoviek predných tlmičov
FEBI - Sada prachoviek zadných tlmičov
FEBI - Sada prachoviek predných tlmičov
FEBI - Sada prachoviek zadných tlmičov
FEBI - Sada prachoviek predných tlmičov
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
Stěrače Hybrid
BOSCH - A392S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A428S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A636S - Sada stieračov - AEROTWIN
BOSCH - H281 - Stierač zadný
BOSCH - A199S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 531S - Sada stieračov TWIN
BOSCH - 946S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 977S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A072S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A309S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A843S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 948S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A970S - Sada stieračov AEROTWIN
FEBI - Lanko plynové
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Uloženie stabilizátora - vonkajšie
FEBI - Uloženie stabilizátora vnútorné
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Reťaz rozvodová
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1
2
1
1
5
1
1
1
2
4
2
1
4
1
1
4
2
6
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2
1
2
1
3
1
5
1
1
1
2
1
2
2
1
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929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

12233
12286
12333
12387
12661
12688
12125
12149
12240
12309
12381
12416
12555
12567
12621
12641
12723
12725
12729
12881
12308
12400
12518
12726
12734
12865
12912
12952
12970
3397001909
3397004560
3397005029
3397112892
3397001539
3397011239
3397011429
3397018802
3397005772
3397007120
3397007292
3397007865
3397118922
3397118942
3397118950
3397118964
22086
22095
22109
22114
22159
22244
22343
22391
22494
22528
22537
22607
22665
22722
22727
22769
22774

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Spínač cúvacieho svetla
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Valček brzdový
FEBI - Kontakt opotrebenia brzdového obloženia
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Vrtula ventilátora chladiča
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Spínač brzdový
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom
FEBI - Uloženie zadného tlmiča
FEBI - Uloženie ramena zadného
FEBI - Manžeta poloosi - opravná sada
FEBI - Čap riadenia krajný
FEBI - Tiahlo riadenia bez čapu
FEBI - Rameno horné len s čapom P
FEBI - Pneumaticka pruzina, kapota motoru
FEBI - Spojovacia tyč riadenia bez čapu
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Spojovacia tyč riadenia
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Sada tesnení servočerpadla
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Skrutka kolesa
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap dolného ramena
FEBI - Čap riadenia
BOSCH - 909 - Sada stieračov
BOSCH - H230 - Stierač zadný
BOSCH - 450C - Sada stieračov C2 450/450
BOSCH - 8 - Stierače - Akciový program
BOSCH - 539 - Sada stieračov TWIN
BOSCH - H305 - Stierač zadný
BOSCH - H307 - Stierač zadný
BOSCH - 280H - Stierač TWIN
BOSCH - 603C - Sada stieračov ECO - 600/600mm
BOSCH - A120S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A292S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A865S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 922S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A942S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 950S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - 964S - Sada stieračov AEROTWIN
FEBI - Sada na opravu páky riadenia
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Uloženie tlmiča kompletné
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Napinák ozubeného remeňa
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Manžeta riadenia - sada opravná
FEBI - Manžeta riadenia - opravná sada - L
FEBI - Manžeta samostatná
FEBI - Uloženie zadnej nápravy - opr.sada
FEBI - Uloženie motora - LZ
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Prepínač stieračov

Deň vydania: 26.01.2021
1
2
1
2
1
1
4
3
2
1
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
6
3
2
1
20
3
3
2
1
1
3
3
1
10
1
2
4
1
1
5
3
4
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
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2
1
2
1
1
3
1
1
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991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1025
1026
1027
1028
1029
1032
1033
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057

22914
22933
22939
11004
11013
11086
11117
11300
11305
11329
11343
11416
11448
11554
11558
11858
11118
11128
11192
11219
11308
11326
11330
11363
11440
11490
11557
11724
11784
11003
11020
11044
11058
11129
11162
11216
11227
11487
3397118320
32134
32602
32603
32622
32677
32678
32698
32799
17233
17235
17268
17288
17307
17549
17595
17607
17982
09406
09480
09491
09688
09696
09742
09778

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Ulozeni, ridici mechanismus
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Relé žeravenia
FEBI - Spojka kardanového hriadeľa - sada opravná
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Napinák remeňa komplet ný
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Ložisko kolesa - samostatné
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Držiak stabilizátora
FEBI - Reťaz rozvodová
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Tlmič vibrácií
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Sada na opravu mechanizmu spojky
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Čerpadlo vodné s tesnením
BOSCH - 650 - Sada stieračov TWIN
FEBI - Remenica kľuk.hriadela
FEBI - Tiahlo stabilizátora - LZ
FEBI - Tiahlo stabilizátora - PZ
FEBI - Sada tesnení drieka ventilu
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Skrutka kolesa
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Doraz tlmiča predného
FEBI - Lanko ručnej brzdy - L
FEBI - Sada tesnení plan.prevodovky
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Hriadeľ kľúča pre bubnovú brzdu
FEBI - Držiak krytu bat.priestoru
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Tlmič vibrácií

Deň vydania: 26.01.2021
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
2
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
2
10
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
1
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1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

09792
09814
09815
600.3218.20
33089
33090
33117
38367
141.521
18779
1987947505
1987947507
1987947750
1987947753
1987947756
1987947624
1987947728
1987947746
1987947796
1987948300
07047
07087
07846
07932
07934
07954
18664
33-13 220 0004
11260
11438
11470
11471
11505
07076
07203
07239
07297
07701
07843
07990
22371
22417
22418
22455
22455
18032
18072
18133
18371
18635
18762
19277
19284
19451
19506
19666
19907
19955
19052
19093
19188
19190
19245

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Čap zvislý - sada opravná - dvojitá sada
FEBI - Sada na opravu zvislého čapu - jednoduchá sada
ZIMMERMANN - Kotúč brzdový
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
ELRING - Tesnenie
FEBI - Manžeta k prevodovke - samostatná
BOSCH - 13x1700 - Remeň klinový
BOSCH - 13×1950 - Remeň klinový
BOSCH - 13X1600 - Remeň klinový
BOSCH - 13x1750 - Remeň klinový
BOSCH - 13X2000 - Remeň klinový
BOSCH - 13X1475 - Remeň klinový
BOSCH - 10x1475 - Remeň klinový
BOSCH - 13x1285Z - Remeň klinový
BOSCH - 10X1375 - Remeň klinový
BOSCH - 3PK560 - Remeň drážkovaný
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
FEBI - Ložisko do náboja s matkou na polos
FEBI - Manžeta ku kolesu - sada opravná
FEBI - Čap riadenia krajný - L
FEBI - Kladka vodiaca
VODNI PUMPA MEYLE
FEBI - Lanko brzdové
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Lanko ručnej brzdy - P
FEBI - Lanko ručnej brzdy - L
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom - P
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Čerpadlo vodné
SPIDAN - Kĺb poloosi - sada opravná
FEBI - Krytka gumová
FEBI - Tiahlo stabilizátora - plast
FEBI - Vzpera stabilizátora
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Tesnenie hlavy valcov
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Lanko ovládania spojky
FEBI - Vzpera stabilizátora - P
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Prepínač združený
FEBI - Motorček nastavovací - centrálne zamykanie
FEBI - Visco spojka pre ventilátor chladiča
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kotúč brzdový

Deň vydania: 26.01.2021
1
1
1
2
4
2
2
2
8
2
5
2
3
5
1
7
2
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
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3
3
3
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2
2
1
2
1
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1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182

19247
19283
19636
19660
19661
19678
19722
19835
19982
22026
22068
22111
22152
22169
22233
22290
22348
22362
22394
22485
22486
22549
22662
22667
22670
22754
22912
18147
18218
18228
18256
18347
18588
18747
18790
18828
18836
18891
18220
18224
18354
18511
18513
18620
18717
18777
18785
18011
18060
18232
18235
18237
18500
18679
18770
18900
18902
18964
8283 400 QC
5E0807611A
0986356015
0986356002

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Ventil sací
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Hriadeľ vačkový - sada opravná (so zdvihátkami)
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Ventil výfukový
FEBI - Ventil výfukový
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Rameno napínacie kompletné
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap zvislý horný - opravná sada
FEBI - Krytka plastová - zamykanie vozidla
FEBI - Rameno napínacie s kladkou
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Valček brzdový - L
FEBI - Valček brzdový - P
FEBI - Manžeta riadenia - sada opravná
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Uloženie zadnej nápravy - opr.sada
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Príruba termostatu -plast
FEBI - Príruba chladiaceho systému - plast
FEBI - Príruba chladiaceho systému - plast
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Tesnenie kruhové - zotrvačník
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Ventilátor kúrenia
FEBI - Skrutka remenice kľuk. hriadeľa
FEBI - Tiahlo radenia
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Príruba termostatu - plast
FEBI - Príruba termostatu - plast
FEBI - Púzdro termostatu
FEBI - Hriadeľ vačkový
FEBI - Hriadeľ vačkový
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Prepínač smeroviek
FEBI - Manžeta k prevodovke - sada opravná
FEBI - Manžeta k prevodovke - samostatná
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Čap dolného ramena
FEBI - Príruba chladiaceho systému - plast
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kľučka dverí - PP
FEBI - Spojka Visco - pre ventilátor chladiča
FEBI - Manžeta riadenia s príslušenstvom
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Prepínač smeroviek
QWP - Diel náhradný pre automobil
OE - Kryt
BOSCH - B20 - Kábel zapaľovací
BOSCH - A40 - Kábel zapaľovací

Deň vydania: 26.01.2021
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1
1
2
2
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1
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1
1
1
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2
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1183
1184
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

0986356057
0986356065
0986356074
0986356077
0986356079
0986356101
0986356104
0986356107
0986356194
1457429959
1457429060
1457429063
1457429086
1457429089
1457429095
1457429808
1457429849
1457429890
1457429893
1457429935
1457433261
1457433658
06020
06022
06072
06073
06077
06146
06183
06191
06194
06296
06298
06305
06343
06350
06446
06528
06547
06571
06595
06739
06791
06879
06880
06968
10063
10141
990257
10166
10167
10178
10199
10733
10857
10884
10024
10029
10156
10157
10161
10219
10221

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - D60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - J80 - Kábel zapaľovací
BOSCH - N60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OA40 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OA70 - Kábel zapaľovací
BOSCH - FB90 - Kábel zapaľovací
BOSCH - FD40 - Kábel zapaľovací
BOSCH - FD75 - Kábel zapaľovací
BOSCH - E30 - Kábel zapaľovací
BOSCH - S9959 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - S9063 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový L400
BOSCH - Filter vzduchový L302
BOSCH - Filter vzduchový L306 SB
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
BOSCH - S9890 - Filter vzduchový
BOSCH - S9893 - Filter vzduchový
BOSCH - S9935 - Filter vzduchový
BOSCH - S3261 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Čerpadlo oleja
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie ramena - sada opravná
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Čap riadenia krajný vonkajší P
FEBI - Čap riadenia krajný vonkajší L
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Sada na opravu ramena predného
FEBI - Tesnenie drieka ventilu
FEBI - Ventil vypúšťací
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Uzáver chladiča
FEBI - Centrálna spojovacia tyč
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap zvislý - sada opravná
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Uloženie nápravy - opravná sada
FEBI - Tiahlo riadenia bez čapu
FEBI - Spojovacia tyč riadenia
FEBI - Matica hnacej poloosi
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie tlmiča bez ložiska
FEBI - Drzak, Pricny stabilizator
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom
FEBI - Kolík zamykací
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap dolného ramena
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Hadica brzdová

Deň vydania: 26.01.2021
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1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309

10228
10243
10252
10282
10327
10338
10342
10550
10621
10623
10643
10682
10741
10818
10886
10973
10974
10997
0433171465
0433171805
0433172023
0433271322
251-159
255-034
255-181
256-082
256-836
256-846
258-038
258-789
258-816
258-820
0250201042
0250201050
0250202007
0250202024
0250202040
0250312002
0250312003
0250312007
255-788
6970001
GN905
19035127B
0242235917
0242245812
6Q0919050
05242
05415
05478
05828
05903
05929
05978
09008
09051
30575
09040
09041
09059
09187
09384
09780

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Obloženie vod.lišty reťaze
FEBI - Lišta vodiaca pre rozvodovú reťaz
FEBI - Lišta vodiaca
FEBI - Uloženie tlmiča s ložiskom
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Tlmič vibrácií kard.hriadeľ - samostatný
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Sada na opravu mechanizmu spojky
FEBI - Uloženie zadného ramena
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom - L
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
BOSCH - DLLA155P657 - Tryska vstrekovacia
BOSCH - DLLA158P1281 - Tryska vstrekovacia - otvorová
BOSCH - DLLA150P1667 - Tryska vstrekovacia - otvorová
BOSCH - DLLA28S656 - Tryska vstrekovacia - otvorová
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca - CERAMIX
BOSCH - Sviečka žeraviaca - CERAMIX
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSAL - Montážny diel výfuku
DELPHI - Dýza
BERU - Sviečka źeraviaca
Tesnici krouzek hridele, hridel prevodovky
BOSCH - +23 FGR7DQE+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (sada 4ks)
BOSCH - +15 WR5DC+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (sada 4ks)
ČERPADLO PALIVA
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Ložisko predné - malá opravná sada
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Vahadlo ventilu
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Čap zvislý - L
FEBI - Lanko ručnej brzdy - L/P
FEBI - Ložisko kolesa s impulzným krúžkom ABS
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Krytka gumová
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Kladka napínacia

4
2
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
4
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
4
1
6
3
6
1
4
3
1
4
1
1
1
1
1
10
1
1
6
2
1
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1
1
1
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2
1
1
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1
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1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374

09025
09031
09032
09055
09078
09168
09237
09250
09261
09281
09307
09325
09329
09379
09393
09395
09404
09435
09613
09614
09683
09684
3400 127 401
09476
1457433231
0204114023
0986037801
0986040621
1987431023
0986018850
04001
04046
04132
04165
04193
04208
04215
04217
04250
04279
46516
01498
08066
08323
08365
08368
08403
08695
08778
08828
08030
08052
08204
08212
08427
08432
08468
08502
08525
08538
08575
08690

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Valček brzdový - P
FEBI - Valček brzdový - L
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Sada na opravu uloženia ramena
FEBI - Reťaz rozvodová
FEBI - Reťaz rozvodová
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Článek řetězu, pohon olejového čerpadla
FEBI - Spojka kardanového hriadeľa - samostatná
FEBI - Termostat
FEBI - Termostat
FEBI - Uloženie tlmiča bez ložiska
FEBI - Uloženie pružiny listovej
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Čap riadenia krajný - L
FEBI - Čap riadenia krajný - P
SACHS - Sada spojková
FEBI - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - S3231 - Filter vzduchový
BOSCH - KS023 - KIT SUPER PRO - Sada na opravu bubn. brźd
BOSCH - Alternátor - repasovaný
BOSCH - Alternátor - repasovaný
BOSCH - A504 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - Štartér - repasovaný
FEBI - Rameno napínacie samostatné bez kladky
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Čap riadenia - L
FEBI - Zdvihátko ventilu hydraulické
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Sada tesnení riadenia
FEBI - Tlmič vibrácií
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Spojovacia tyč riadenia s čapom
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap tiahla riadenia
FEBI - Sada na opravu uloženia nápravy
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie kardanového hriadeľa
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom - P
FEBI - Kladka napínacia

Deň vydania: 26.01.2021
3
1
1
4
2
2
1
1
1
46
1
3
2
2
6
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
2
7
4
2
1
8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1

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

173

Obchodný vestník 16/2021
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438

08744
08822
08905
08915
08942
08958
2339305051
1987946024
1987946067
1987946077
1987946097
1987947762
1987948400
1987948435
0204004343
0232103042
1457429078
02049
02063
02213
02359
02725
08277
02044
02045
02047
02220
02237
02240
02366
02391
02646
02734
02878
02881
02949
02959
02032
02179
02221
02290
02291
02317
02364
02503
02591
02743
02884
02922
02951
1AJ 010 202-041
2006202010
2417213006
0986473911
0986473912
0986486500
0986486547
0221504410
0237521007
0986480604
0986480833
2005824999
0986284006

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Tlmič vibrácií
FEBI - Spojka kardanov.hriadeľa - opravná sada
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Tesnenie drieka ventilu
FEBI - Sada na opravu uloženia stabilizátora
FEBI - Sada na opravy, vodici vzpera, zaveseni kol
BOSCH - Relé vysúvacie
BOSCH - 6PK950 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 3PK1025 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1870 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1468 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 10X540 - Remeň klinový
BOSCH - 5PK950 - Remeň drážkovaný
BOSCH - 6PK1200 - Remeň drážkovaný
BOSCH - CA763 - Strmeň brzdový - PP
BOSCH - Snímač polohy vačkového hriadeľa
BOSCH - S9078 - Filter vzduchový
FEBI - Zdvihátko ventilu
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Uzáver nádobky chladiča
FEBI - Uzáver nádobky chladiča
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Skrutka olejovej vane
FEBI - Uloženie predného tlmiča bez ložiska
FEBI - Rameno bez čapu - L
FEBI - Uloženie zadnej nápravy
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom - P
FEBI - Tiahlo riadenia bez čapu
FEBI - Príruba centrálneho vstrekovača
FEBI - Hriadeľ vačkový samostatný
FEBI - Čerpadlo oleja
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie listovej pružiny
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Čap riadenia krajný
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Zdvihátko ventilu
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Tiahlo predného stabilizátora
FEBI - Príruba karburátora
FEBI - Hadica chladenia
FEBI - Manžeta k prevodovke - sada opravná
FEBI - Zámok spínacej skrinky s kľúčom
FEBI - Príruba karburátora
FEBI - Hriadeľ vačkový - opravná sada
FEBI - Skrutka hlavy valcov
HELLA - Diel náhradný pre automobil
BOSCH - Pastorok
BOSCH - Magnet tlačný
BOSCH - CR470 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - CR471 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - CS089 - Valec spojky hlavný (ovládací)
BOSCH - CS129 - Valec spojky pomocný
BOSCH - Cievka zapaľovacia
BOSCH - Rozdeľovač zapaľovania
BOSCH - MC1018 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - MC1154 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - HFM5 - repasovaný

Deň vydania: 26.01.2021
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1439
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
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1469
1470
1471
1472
1473
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1475
1476
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1478
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1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502

22123
01055
01194
01246
01260
01426
01509
01565
01628
01629
01668
01925
01926
01932
01952
01989
01182
01190
01518
01615
01657
01751
01767
01807
01903
09499
25510713
25510714
233-539
JMJ1090031
4808273
0204125605
1457433320
0319328203
1457432109
1457432151
1457433279
1457433299
1457433581
1457433629
1457433788
1457433967
03021
03089
03101
03170
03288
03332
03370
03390
03607
03635
03652
03801
03858
03879
03885
03921
01118
01193
01209
01256
01304

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Hadica špirálová
FEBI - Sada na opravu zvislého čapu
FEBI - Mechanizmus spúšť.okna - PZ
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Snímač otáčok - kľukový hriadeľ
FEBI - Držiak chladiča
FEBI - Spínač výstražných smeroviek
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Uloženie stabilizátora - predného
FEBI - Uloženie ramena - predného
FEBI - Uloženie prednej nápravy
FEBI - Pomocný čap riadenia - opravná sada
FEBI - Pomocný čap riadenia - opravná sada
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Vzpera plynová
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Hadica nasávania
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko plynové
FEBI - Spínač cúvacieho svetla
FEBI - Sada pre opravu servoriadenia
FEBI - Lanko ručnej brzdy - PZ
Svetlo zadne
Svetlo zadné
BOSAL - Tlmič výfuku
Katalyzátor
OE - Lišta
BOSCH - BO456 - Posilovač brzdnej sily
BOSCH - S3320 - Filter vzduchový
BOSCH - Svetlo zadné
BOSCH - S2109 - Filter vzduchový
BOSCH - S2151 - Filter vzduchový
BOSCH - S3279 - Filter vzduchový
BOSCH - S3299 - Filter vzduchový
BOSCH - S3581 - Filter vzduchový
BOSCH - Filter vzduchový-VLOŽKA
BOSCH - S3788 - Filter vzduchový
BOSCH - S3967 - Filter vzduchový
FEBI - Hriadeľ vačkový samostatný
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Manžeta ku kolesu - samostatná
FEBI - Manžeta samostatná
FEBI - Doraz tlmiča s krytkou
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Príruba centrálneho vstrekovača
FEBI - Rameno kompletné
FEBI - Manžeta poloosi k prevodovke
FEBI - Sada na opravu zvislého čapu
FEBI - Napinák remeňa s kladkou
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Mechanizmus spúšť.okna - LZ
FEBI - Čap dolného ramena
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie ramena zadného

Deň vydania: 26.01.2021
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1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

01501
01630
01927
01048
01092
01316
01365
01383
01443
01789
01842
01907
1987949133
1987949139
1987949160
1987949163
1987949457
1987949458
1987949558
1987949570
1987949600
1457433056
1987949100
1987949105
1987949135
1987949136
1987949186
1987949411
1987949417
1987949468
1987949583
06170
06470
06471
06542
06722
30443
1987948819
1987948830
1987949046
1987949069
1987949091
1987948759
1987948823
1987948824
1987948840
1987948856
1987949003
1987949008
1987949009
1987949010
1987949021
1987949025
1987949030
1987949035
1987949054
1987949084
1987949097
1987AE1055
1987AE1078
21147
21262
21925

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Spojka gumová - kardanový hriadeľ - opr.sada
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Napinák rozv.reťaze
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Čerpadlo oleja
FEBI - Ložisko uloženia tlmiča
FEBI - Napinák rozvodovej reťaze
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Snímač hladiny chl.kvapaliny
FEBI - Manžeta k prevodovke - sada opravná
FEBI - Uloženie prevodovky
BOSCH - 9 133 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 139 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 160 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 163 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 457 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 458 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 558 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 570 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 600 - Remeň rozvodový
BOSCH - S3056 - Filter vzduchový
BOSCH - 9 100 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 105 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 135 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 136 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 186 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 411 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 417 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 468 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 583 - Remeň rozvodový
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Sada opravná - servoriadenie
FEBI - Sada opravná - servoriadenie
FEBI - Krúžok tesniaci pre náboj kolesa
FEBI - Zdvihátko ventilu hydraulické
FEBI - Filter vzduchový
BOSCH - 8 819 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 830 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 046 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 069 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 091 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 759 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 823 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 824 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 840 - Remeň rozvodový
BOSCH - 8 856 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 003 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 008 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 009 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 010 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 021 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 025 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 030 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 035 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 054 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 084 - Remeň rozvodový
BOSCH - 9 097 - Remeň rozvodový
BOSCH - 1 055 - Remeň rozvodový
BOSCH - 1 078 - Remeň rozvodový
FEBI - Tesnenie olejovej vane
FEBI - Vzpera stabilizátora
FEBI - Hadica brzdová

Deň vydania: 26.01.2021
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1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

21927
21994
21015
0261210257
0281002148
9220081505
0986424172
0986463890
0390257689
0451103339
1006209659
0280218062
28059
28204
28220
28500
28512
28665
28670
28041
28062
28063
28554
28555
11295
12695
12707
14758
19325
24262
0986356311
0986435001
0986435244
1004336620
0986424692
0986424725
0986424686
0986424733
0258986503
05169
05217
05401
05290
04427
05070
05747
04305
04402
04587
04698
04721
05052
0986357149
1987233012
0986475051
0986475750
0986475765
0986475849
0986475878
0986594028
304114
0204123561

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Zdvihátko ventilu - hydraulické
FEBI - Vzpera stabilizátora
BOSCH - DG-21 - Snímač otáčok
BOSCH - Ventil magnetický
BOSCH - Cievka zapaľovacia
BOSCH - BP074 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP644 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - Motorček s prevodom
BOSCH - P3339 - Filter oleja
BOSCH - Pastorok
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - HFM-5-SF
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Tiahlo stabilizátora - zadný L/P
FEBI - Hadička brzdová - predná
FEBI - Tiahlo stabilizátora zadného - L/P
FEBI - Tiahlo stabilizátora - LP
FEBI - Tiahlo stabilizátora - PP
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Ložisko kolesa - opravná sada
FEBI - Skrutka kolesa
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie ramena
BOSCH - B311 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - Vstrekovač CR - repasovaný
BOSCH - Vstrekovač CR - repasovaný
BOSCH - Držiak uhlíkov
BOSCH - BP405 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP436 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - BP400 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - BP443 - Platničky brzdové - sada
BOSCH - LS03 - Lambda sonda - univerzálna
FEBI - Tesnenie veka ventilov
FEBI - Uloženie stabilizátora
FEBI - Ložisko do náboja - PP
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Ložisko púzdra brzdového hriadeľa
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Uloženie ramena zadného
FEBI - Sada na opravu zvislého čapu
FEBI - Motorček nastavovací - svetlá
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Uloženie diferenciálu
BOSCH - B149 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - Veko rozdeľovača
BOSCH - WC564 - Valček brzdový
BOSCH - WC752 - Valček brzdový
BOSCH - WC761 - Valček brzdový
BOSCH - WC840 - Valček brzdový - PZ
BOSCH - WC869 - Valček brzdový
BOSCH - WS028 - Snímač otáčok kolesa
LOBRO - Manžeta kolesa
BOSCH - MC667 - Valec brzdový - hlavný

Deň vydania: 26.01.2021
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Obchodný vestník 16/2021
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691

0986450117
0986475663
0986475945
0986487241
04730
04834
04858
04865
04874
04888
04919
04577
04723
04738
04739
05115
KS01000777
0986580352
1126610070
1457433005
1305620200
1987429117
1987432022
51492
1987477372
01666
J14277
1987477527
1987477626
1987477777
1987477810
1987482356
1987477105
23161
0986356117
0986356084
0986356090
0986356099
0986356082
0986356083
0986356085
0986356087
0986356116
85220
0331402041
0445020008
27343
27617
27623
27645
27661
27743
27890
27980
30684
23414
23416
23428
23502
23925
1424733
GO310102000
GO311049000

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - F0117 - Filter paliva
BOSCH - WC699 - Valček brzdový
BOSCH - WC930 - Valček brzdový
BOSCH - BS500 - Čeľuste brzdové - sada
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Uloženie nápravy zadnej
FEBI - Čap riadenia
FEBI - Hriadeľ brzdy - opravná sada
FEBI - Rameno napínacie s kladkou
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Púzdro pomocného čapu riadenia
BOSCH - Riadenie hydraulické - repasované
BOSCH - Čerpadlo dopravné - v nádrži
BOSCH - Ventilátor
BOSCH - S3005 - Filter vzduchový
BOSCH - Sklo svetlometu
BOSCH - S9117 - Filter vzduchový
BOSCH - M2022 - Filter vnútorného priestoru
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Lanko ručnej brzdy
LANO RUC. BRZDY ZAD L NIPPARTS
BOSCH - BC389 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC488 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC629 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC658 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC1240 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC093 - Lanko ručnej brzdy - P
PET - Lanko spojky
BOSCH - FG60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OC70 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OF50 - Kábel zapaľovací
BOSCH - FB60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OB80 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OB90 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OC50 - Kábel zapaľovací
BOSCH - OD60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - FG50 - Kábel zapaľovací
Větrák, chlazení motoru
BOSCH - Relé vysúvacie
BOSCH - Čerpadlo vysokotlaké - CR
FEBI - Hadica servoriadenia
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Tiahlo riadenia
O. E. - Hák
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. - Ford , VAG, Mazda
GOVONI - Sada prípravkov pre demontáž CR vstrekovačov MB

Deň vydania: 26.01.2021
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Obchodný vestník 16/2021
1692
1693
1694
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755

GO311072000
GO311026000
0986221010
0986474290
1461900496
1987233047
F00N203249
1987476672
1460793311
2003429055
F00N202761
1987476010
1460232943
2000301026
2003410065
2003429073
2410283011
2000301002
0356912977
2000100031
2000102621
1126601102
1461331364
1987231032
2000102622
F00VC08319
1126600923
1126601590
1466120305
2000100030
26272
26831
27431
29246
29421
29687
29763
29764
29953
29279
29282
29301
29304
29352
29377
29378
29379
29667
29668
29672
29693
29801
29888
29889
29896
29898
29939
29984
24188
24247
24267
24377
24378

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

GOVONI - Prípravok pre demontáž CR vstrekovača Peugeot
GOVONI - Sada prípr. pre demont. CR vstrek. BOSCH, DELPHI
BOSCH - Cievka zapaľovacia
BOSCH - CR1074 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - Páka ovládacia
BOSCH - Veko rozdeľovača
BOSCH - Hriadeľ excentrický
BOSCH - BH365 - Hadička brzdová
BOSCH - Trubka pripojovacia
BOSCH - Skrutka zápustná - Torx
BOSCH - Hriadeľ výstredníkový
BOSCH - BH009 - Hadička brzdová
BOSCH - Krúžok s kladkami
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Skrutka s valcovou hlavou
BOSCH - Skrutka zápustná - Torx
BOSCH - Krúžok tesniaci - radiálny
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - EE977 - Kábel zapaľovací
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - Remenica
BOSCH - Medziplatnička
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - Kotva
BOSCH - Remenica
BOSCH - Remenica
BOSCH - Ventil škrtiaci
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Tiahlo riadenia bez čapu
FEBI - Lanko spojkové
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Tiahlo stabilizátora - zadný - L/P
FEBI - Čap riadenia - PP
FEBI - Čap riadenia - LP
FEBI - Tiahlo stabilizátora - L/P
FEBI - Sada skrutiek rmena
FEBI - Čap zvislý
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Čap riadenia - PP
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Uloženie zadného ramena
FEBI - Rameno kompletné - LZ
FEBI - Rameno kompletné - PZ
FEBI - Sada opravná pre rameno nápravy
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Tiahlo riadenia - L/P
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Príruba chladenia
FEBI - Príruba chladenia - plast
FEBI - Remenica kľukového hriadeľa
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Ložisko kolesa - opravná sada
FEBI - Zdvihátko ventilov
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženi agregátu
FEBI - Tiahlo stabilizátora
FEBI - Vzpera nápravy
FEBI - Čerpadlo vodné
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1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
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1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817

24501
24503
24598
24629
24689
24792
24813
24899
24915
24931
24933
24937
0986487709
24.0751-1162.3
0001417042
GO310099000
GO310123000
0432191646
0986356715
2006382018
0986486036
0204123577
0204123638
0432193557
0986438506
0986480079
1125824292
1227030077
F00M131661
57100000100
22684
25132
25193
25210
25272
25280
26736
26737
26833
27637
28582
28055
28104
28189
28249
28262
28295
28296
28314
28315
28332
28333
28433
28465
28586
28590
28612
23023
23112
23219
23255
23274

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Snímač pre ABS
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Hriadeľ vačkový
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Lišta vodiaca - rozv.reťaz
FEBI - Tiahlo stabilizátora-predné L/P
FEBI - Čap riadenia - L
FEBI - Remenica kľukového hriadeľa
FEBI - Lišta vodiaca - rozv.reťaz
BOSCH - BS929 - Čeľuste brzdové - sada
ATE - Snímač otáčok kolesa
BOSCH - Štartér
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. - PSA benzín/diesel
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. - PSA benzín/diesel
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou)
BOSCH - B715 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - Pastorok
BOSCH - CM131 - Valec spojky hlavný (ovládací)
BOSCH - MC674 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - MC725 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou)
BOSCH - Vrchná časť vstrekovacej jednotky - repasovaná
BOSCH - MC898 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Cievka zapaľovacia
BOSCH - Rotor alternátora
PETERSON - Lapač nečistôt malý
FEBI - Čap zvislý - samostatný
FEBI - Vzpera kapoty zadná
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Vzpera pružná pre kapotu motora
FEBI - Tiahlo stabilizátora L/P
FEBI - Tiahlo stabilizátora P
FEBI - Tiahlo stabilizátora - LP
FEBI - Tiahlo stabilizátora - PP
FEBI - Hadička brzdová - zadná
FEBI - Uloženie riadenia - samostatné
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Tiahlo riadenia bez čapu
FEBI - Napinák klinového remeňa
FEBI - Uloženie motora - LP
FEBI - Náboj kolesa
FEBI - Rameno napínacie s kladkou
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Náboj kolesa zadný - s ložiskom L/P
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie motora - LP
FEBI - Uloženie motora - PP
FEBI - Tiahlo riadenia - L/P
FEBI - Cievka zapaľovacia
FEBI - Hadička brzdová - zadná
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Hadička brzdová - predná
FEBI - Tiahlo riadenia - L/P
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Rameno zadné - samostatné
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Rameno napínacie s kladkou

Deň vydania: 26.01.2021
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Obchodný vestník 16/2021
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1844
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

23284
23335
23345
23454
23650
23676
23746
23765
23796
23924
23992
KL183
KX120D
LA180
LX1609
LX1745
LX2796/1
LX754
LX869
LX980
51736
GO310131000
GO311079000
0986430307
1463104750
2418455090
0390207698
0986430254
0986430280
0986430298
0986430398
0986430517
1234332861
1417010021
1425627017
1987301211
27017
27018
27022
27115
27118
27121
27227
27255
27363
27537
27573
27833
27848
27981
27019
27120
27231
27323
27574
27611
27727
27728
27808
27858
27859
27926
27929

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Rameno napínacie s kladkou
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Tiahlo dverí
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Termostat chladenia
FEBI - Tiahlo riadenia s čapom - P
FEBI - Uloženie prevodovky
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter kabínový
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter vzduchový
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter automobilový
MAHLE - Filter automobilový
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem.-FIAT
GOVONI - Sada na čistenie dosadacích plôch CR vstrekovačov
BOSCH - Kombinácia držiak - tryska - repas
BOSCH - Piest presuvníka vstreku
BOSCH - Element vstrek. čerpadla
BOSCH - Motorček stierača
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou)
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou)
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou) - repas
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou) - repas
BOSCH - Kombinácia držiak - tryska - repas
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - Veko regulátora
BOSCH - H4 MAXIBOX 24V
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie tlmiča
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Snímač ABS
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Ložisko kolesa - sada opravná
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie riadenia - opravná sada
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Tiahlo stabilizátora - predný -L/P
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Remenica kľukového hriadeľa
FEBI - Ventilátor kúrenia
FEBI - Sada na opravy, vodici vzpera, zaveseni kol
FEBI - Tlmič riadenia
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Snímač ABS
FEBI - Snímač ABS
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Tiahlo riadenia - LP
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1889
1890
1891
1892
1893
1894
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Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Tiahlo riadenia - PP
FEBI - Prepínač združený
FEBI - Vzpera pružná pre zadné dvere
FEBI - Vzpera pružná pre kapotu motora
FEBI - Hadica brzdová
FEBI - Sada tesnení servoriadenia
FEBI - Držiak výfuku
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Klučka dverí
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Kľučka dverí - pre lakovania
FEBI - Čeluste brzdové
FEBI - Filter vnútorného priestoru
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. -VW benzín a diesel
BLUEPRINT - Filter paliva
BLUEPRINT - Filter paliva
OE - Motorček ostrekovača
GOVONI - Sada prípr pre výmenu rozv.remeňa - VW benzín/dies
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozvodovej reťaze BMW
GOVONI - Sada prípr. pre výmenu rozv.remeňa
GOVONI - Sada prípr pre výmenu roz.remeňa - Alfa,FIAT,LANCIA
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. -V.A.G.1.2-9V a 12V
GOVONI - Sada aretačných prípr. pre výmenu rozv.remeňa OPEL
GOVONI - Prípravok na zadržanie remenice
GOVONI - Sada centrovacia - montáž SAC spojky
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Držiak uhlíkov
BOSCH - Motorček stierača
BOSCH - Stator
BOSCH - Ventil magnetický
BOSCH - Sada tesnení
BOSCH - Veko rozdeľovača
BOSCH - Sada na opravu brzd.strmeňa
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Vinutie budiace
BOSCH - Držiak uhlíkov
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Regulátor dobíjania - elektronický
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - HFM5-6.4
REMY - Alternátor
FEBI - Opravná sada ramena nápravy (zvislý čap+ uloženia ram
FEBI - Obal termostatu - hliník
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Vahadlo ventilov
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie motora - L
FEBI - Čap riadenia - L
FEBI - Čap riadenia - P
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Ložisko kolesa s impulzným krúžkom ABS
FEBI - Zotrvačník
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Ložisko kolesa
FEBI - Snímač impulzov kľuk.hriadeľa
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Uzáver veka ventilov (olej)
FEBI - Ložisko spojky kard.hriadeľa
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka napínacia
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Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie prevodovky
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Napinák rozv.reťaze s tesnením
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Čerpadlo oleja
FEBI - Držiak výfuku
FEBI - Držiak uloženia stabilizátora - P
FEBI - Chladič oleja
FEBI - Zástrčka
FEBI - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
FEBI - Ložisko kolesa - opr.sada
FEBI - Manžeta riadenia
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. Fiat 1,6
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa - Renault
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa
GOVONI - Sada prípravkov pre zaistenie/napínanie vač. hriad.
GOVONI - Sada prípravkov pre aretáciu vačkového hriadeľa VW
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem.-FIAT Benzín-25diel.
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa FIAT 2.3 JTD
GOVONI - Sada špec. Prípr. na demontáž CR vstrek. MB CD
GOVONI - Sada vyťahovacích prípravkov pre MB
GOVONI - Sada na čistenie dosadacích plôch CR vstrekovačov
GOVONI - Sada vyťah. Prípr. CR vstrek. vozidiel PSA (HDI)
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. - Fiat,Opel,Suzuki
GOVONI - Sada centrovacia - montáž SAC spojky
GOVONI - Sada aretačných prípr pre výmenu roz. reťaze BMW
GOVONI - Sada prípr. pre vým. rozv.rem. - Renault Diesel
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa - Renault
GOVONI - Sada prípr. pre výmenu rozv.remeňa PEUG,CITR,FORD
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa
GOVONI - Sada prípravkov pre výmenu rozv.remeňa
GOVONI - Sada na čistenie dosadacích plôch CR vstrek.
BOSCH - Hlava rozdeľovacia
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Mostík diódový
FEBI - Tiahlo riadenia - L/P
FEBI - Reťaz rozvodová
FEBI - Ložisko kardanového hriadeľa
FEBI - Snímač teploty
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Uloženie
FEBI - Napinák remeňa s kladkou
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Napinák remeňa
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Uloženie nápravy
FEBI - Koleso ozubené pre olejové čerpadlo
FEBI - Lišta vodiaca pre rozvodovú reťaz
FEBI - Koleso ozubené pre vačkový hriadeľ
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Napinák rozvodovej reťaze
FEBI - Napinák reťaze pre olejové čerpadlo
FEBI - Koleso ozubené pre predlohový hriadeľ
FEBI - Koleso ozubené pre čerpadlo oleja
FEBI - Koleso ozubené pre vačkový hriadeľ
FEBI - Lišta vodiaca pre rozvodovú reťaz
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25323
25407
25420
21000
21109
21236
21461
21499
21510
21662
21759
JGM306T
1928404196
0250203001
0250203012
0250204001
0250403001
0250403002
0250403008
0250403011
0250403012
87722-2W000CA
1460023307
1460209366
1461900627
1987473006
1004615001
1237015057
1460209345
1126600987
1237015805
1424617018
133646
1234335845
1460591324
F00N202349
1237013303
1237013838
0445120003
1460023306
1003421015
3398113112
05195
05341
05964
30076
30456
30768
05405
05421
05493
05494
05579
05580
05721
050 006 1660
316 030 0000
ST1K-0022
0242135503
0242229642
0242235592
0241252522
0241225547

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Napinák rozv.reťaze
FEBI - Napinák rozvodovej reťaze
FEBI - Ventil sací
FEBI - Cievka zapaľovacia
FEBI - Sada - rozvod. remeň + kladky
FEBI - Držiak uloženia stabilizátora - L
FEBI - Sada skrutiek a matíc na prednú nápravu
FEBI - Diel náhradný
FEBI - Remenica alternátora s voľnobežkou
FEBI - Kladka vodiaca - klinový remeň
TRW - Tlmič pérovania
BOSCH - Kryt konektoru
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca - Duraterm
OE - Ozd lišta dverí
BOSCH - Pružina tanierová
BOSCH - Objímka dištančná
BOSCH - Páka ovládacia
BOSCH - AP278 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Objímka dištančná
BOSCH - Remenica
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Pružina tlačná
DRŽIAK UHLÍKOV
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Krytka plombovacia
BOSCH - Veko ochranné
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Vstrekovač CR
BOSCH - Pružina tanierová
BOSCH - Skrutka zápustná - Torx
BOSCH - 112 - Stierač svetlometu
FEBI - Čap zvislý - L
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Montážna sada pre 30080
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Snímač teploty chladiacej kvapaliny
FEBI - Ložisko do náboja - pravé
FEBI - Ložisko kolesa - opravná sada
FEBI - Ložisko do náboja - pravé
FEBI - Ložisko do náboja - L
FEBI - Ložisko do náboja - malá sada
FEBI - Ložisko do náboja - malá sada
FEBI - Valček brzdový
DRAZKOVY REMEN
AXIALNI TYC, L + P
ST - Turbodúchadlo
BOSCH - XR7CC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR8MC9 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR7DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W4CS 0,6 - Sviečka zapaľ.SILVER
BOSCH - W9CC 0,7 - ZAP.SVIEČKA
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0242145502
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0241225583
0241232809

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - W9DC 0,8 - ZAP.SVIEČKA SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W8LPR 0,7
BOSCH - W5CC 0,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W5BC 0,7 - ZAP .SVIEČKA SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W12A 0,7
BOSCH - W9DC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W8BC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W8DTC 0,8
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W78X SUPER 4
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W7DC 0,7 - sada 4ks
BOSCH - +45 FR8DPP33+ 1,0 - Zap.sviečka SUPER+ (kus)
BOSCH - W9EC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W9DTC 0,8
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W78G SUPER 4
BOSCH - W08CS 0,6 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - WR6AC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - H7DC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA X4CS 0,7
BOSCH - H5DC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR9LCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR5DC 0,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - H7DC 0,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - H5DC 0,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - XR5CC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA WR7DCX 1,1 - sada 4ks
BOSCH - +55 FR6KPP 33+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - HR9BCY 1,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HGR6KQC 1,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HGR7HQPE0 1,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - +47 FR7KC+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR8LDC 0,8
BOSCH - FR8HDC 1,0 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR7DC 0,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR6DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR6DP 0,7 - Sviečka zapaľ. PLATINA
BOSCH - FR6LDC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZR7SI 332 S 0,7 - Sviečka zapaľovacia - PLATINA
BOSCH - FR6DDC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - XR2CS 0,7 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - +24 FR7DPP+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (sada 4ks)
NGK - DCPR9EVX - Sviečka zapalovacia
BOSCH - FR8DC0 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7DC2 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - Sada poistiek
BOSCH - Y5DDC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F8LCR 0,7
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F8DPER 1,0
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F7DCX 1,1
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F6LTCR 1,0
BOSCH - H6DC 0,7 - ZAP. SVIEČKA SUPER
BOSCH - HR10BC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - H9DCY 1,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F9LCR2 0,8
BOSCH - HS8E 0,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F8DC4 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F8DPP 33 1,0 - ZAP. SVIEČKA PLATINA
BOSCH - H5DC0 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F3CS 0,6 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - Y7LER02 1,0 - Zap. Sviečka Super
BOSCH - ZAP .SVIEČKA F6DTC
BOSCH - Y6DC 0,6 - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F9LCR 0,8
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F 78 - sada 4ks

Deň vydania: 26.01.2021
4
2
5
2
8
3
31
1
6
3
4
3
1
3
15
15
8
2
6
25
6
7
2
8
1
1
2
11
16
4
2
1
8
2
4
17
5
4
1
5
2
1
1
6
8
2
4
11
10
14
10
4
10
8
8
1
4
2
1
6
7
18
1

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

185

Obchodný vestník 16/2021
2148
2149
2150
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217

0241240590
0281002271
0986435151
0986280119
0986280214
1124034955
1124035539
05609
05956
23400
28491
37315
73550
05300
05302
05748
05863
05902
06135
0250202048
0250212009
0250403014
0250212013
0241235751
0241235668
0242225530
0242235544
0242240533
0242240549
0241235650
0241235706
0241235750
0242229579
0242235549
0242235605
0242240548
0242240625
0242229598
0241225574
0241235673
0242229713
0242240615
0241235696
0242229605
0242129508
0250202142
0241245642
0241262505
0242225550
0242225539
0241235729
0241245554
0241250526
0241335516
0242222503
0242225566
0242229530
0242235546
0242235590
0242340501
0241240524
0241245552

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - ZAP.SVIEČKA F6DTC 1,0
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - Vstrekovač CR - repasovaný
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - repasovaný
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - film - repasovaný
BOSCH - Rotor
BOSCH - Rotor
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Prepínač stieračov
FEBI - Vypínač výstražných smeroviek
FEBI - Náboj kolesa
FEBI - Filter vnútorného priestoru
FEBI - Uloženie motora predné
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Valček brzdový
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Ložisko s nábojom
FEBI - Manžeta poloosi - sada opravná
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca - Duraterm
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - F7LDCR 0,9 - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - H7DC0 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR9ACY 1,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR6DPX 1.1 - Zap.sviečka - PLATINA
BOSCH - FR6DP1X 1,1 - Sviečka zapaľ. PLATINA
BOSCH - F7DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F7KTCR 1,0 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F7DC 0,8 - ZAP. SVIEČKA SUPER
BOSCH - FR8LPX 1.1 - Sviečka zapaľ. PLATINA
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR7DC 0,7
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR7LDC 0,9
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR6DP1 0,8
BOSCH - FR6DPP22 0,8 - Sviečka zapaľ. PLATINA
BOSCH - FR8DS 0,9 - ZAP.SVIEČKA SILVER
BOSCH - F9DC0 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - F7DC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR8DPP 33 1,0 - Sviečka zapaľ. DVOJPLATINA
BOSCH - FR6DPP 33 X 1,1 - Sviečka zapaľ.SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA H7LDCR 0,8
BOSCH - ZAP.SVIEČKA FR8LDC 0,9
BOSCH - VR8SEW 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - F5DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W2AS 0,6 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - WR9DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR9LS 0,7 - ZAP.SVIEČKA SILVER
BOSCH - HS7F 0,7 - ZAP.SVIEČKA
BOSCH - WS5E 0,5 - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - F4CS 0,6 - Sviečka zapaľovacia SILVER
BOSCH - D7BC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR91 - Sviečka zapaľ. SUPER 4
BOSCH - ZAP.SVIEČKA HR9BPY 1,5
BOSCH - FR8DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR7CP 0,7 - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - ZAP.SVIEČKA WR7DTC 0,8
BOSCH - DR6BC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - H6DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W5DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
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2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2280
2284
2285
2286
2287
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305

0242222504
0242229680
0242229705
0242235530
0242245574
0242260001
0241229933
0241240558
0242225524
0242235522
0241262506
0241240530
0241245872
0241248534
0241248538
0242225554
0242240531
0242240546
0241245831
0241256514
0242225548
0242229531
0242229566
0242229712
0242235624
0242240806
1237015816
41124
38692
44243
04714
04720
05059
05194
05416
05689
27852
27853
0242140507
0242236510
9864
0451103140
26168
26212
26384
26428
26481
26660
26693
26898
30854
26021
26123
26207
26224
26305
26602
26735
26807
26886
26951
26954
1235522027

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - WR91V -Sviečka zapaľ. SUPER 4
BOSCH - WR8LP 0,7 - Sviečka zapaľ. PLATIN PLUS
BOSCH - WR8LC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR7DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR5KI 33 S 0,7 - Sviečka zapaľovacia - PLATINA
BOSCH - WR2CC 0,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W8DTC 1,0 - sada 4ks
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W6DTC 0,8
BOSCH - WR9DC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR7BC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W2CS 0,6 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - W6DC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W5DC 0,7 - sada 4ks
BOSCH - W4CC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W4CC 0,5 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR9DPX 1,1 - Sviečka zapaľ.PLATINA
BOSCH - WR6DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - ZAP.SVIEČKA WR6DTC 0,9
BOSCH - ZAP.SVIEČKA W5AC 0,7 - sada 4ks
BOSCH - W3AS 0,6 - Sviečka zapaľ. SILVER
BOSCH - WR9DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR8DC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR8DCX 1,1 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR8LC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7DC2 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WR6DC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER - sada 4ks
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
FEBI - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Skrutka
FEBI - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Spínač výstražných svetiel
FEBI - Uloženie ramena predného
FEBI - Čap zvislý - P
FEBI - Ložisko predné - veľká opravná sada
FEBI - Valček brzdový
FEBI - Snímač ABS
FEBI - Snímač ABS
BOSCH - ZGR6STE2 0,7mm - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FR7NPP332 1,0 - Sviečka zapaľ. PLATINA
NGK - D-POWER 55 - Sviečka žeraviaca
BOSCH - P3340 - Filter oleja
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Sada uložení ramena
FEBI - Uloženie ramena
FEBI - Skrutka hlavy valcov
FEBI - Uloženie motora
FEBI - Uloženie motora - LP
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Čap spojovacej tyče
FEBI - Sada rozv.remeň + kladky
FEBI - Snímač ABS
FEBI - Sada rozv.remeň +kladky
FEBI - Čerpadlo vodné
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Kladka napínacia
FEBI - Remeň rozvodový
FEBI - Remenica kľukového hriadeľa
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Kladka vodiaca
BOSCH - Veko rozdeľovača
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2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370

30148
30297
30423
30856
31107
05843
04205
06186
06266
15751
19272
26469
26729
1254 202
0986356271
0356912904
0356912927
0356912928
0356912940
0986356115
0986356164
0986356187
0986356208
0986356258
0986356262
2568983
401529
8117005350
7119LQ
1007014127
1120150000
1463105416
1463218303
1464612512
F00M990152
0986258009
1234332363
1234332845
1237013302
1463462308
F00M148604
F00M148611
FLI9041
13.0460-4857.2
24.3727-1058.2
24.3728-2901.2
7135-655
SS20008
1254 291
077115427E
1k0129684
5WK9609Z
X39-800-300-006Z
1U6827501G209
234794
220116S
A6421420781
03H109570E
11320VK30A
16627834
1982F7
2005080
0556441

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Zdvihátko ventilu
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Doraz tlmiča
FEBI - Hadička brzdová
FEBI - Tiahlo stabilizátora - LP
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko spojkové
FEBI - Lanko brzdové
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko ručnej brzdy
FEBI - Lanko brzdové
QWP - Diel náhradný pre automobil, naraznik
BOSCH - WP45 - Kábel zapaľovací
BOSCH - 65BH - Kábel zapaľovací
BOSCH - 102ME - Kábel zapaľovací
BOSCH - 93ME - Kábel zapaľovací
BOSCH - 133BA - Kábel zapaľovací
BOSCH - OF90 - Kábel zapaľovací
BOSCH - PB40 - Kábel zapaľovací
BOSCH - TA70 - Kábel zapaľovací
BOSCH - X60 - Kábel zapaľovací
BOSCH - PU35 - Kábel zapaľovací
BOSCH - WH65 - Kábel zapaľovací
př. světlo XENON D2S+HB3 kouřové L
Topran - Vyrovnavacia nadobka
OE - Svetlomet hlavný Ľ
OE - Diel náhradný
BOSCH - Sada uhlíkov
BOSCH - Kotúč pružný
BOSCH - Kolík vodiaci
BOSCH - Medzikus
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Skrutka kombinovaná
BOSCH - LS21009 - Lambda sonda, P-3, W16
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Skrutka uzatváracia - centrálna
BOSCH - Miska uzatváracia
BOSCH - Skrutka kombinovaná
SogefiPro - Filter vzduchový
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
ATE - Lanko brzdové
ATE - Diel náhradný pre automobil
DELPHI - Zostava dýza-ventil CR
DELPHI - Diel náhradný pre automobil
QWP - Diel náhradný pre automobil
O.E. - Tesnenie
OE - Hadica sania
VDO - Merač hmotnosti vzduchu
VDO - Ventil VCV so závitom
O.E. -Diel náhradný
CARGO - Volnobežná remenica
Závitová zátka, olejová vana
O.E. - Tesnenie
OE - Šponovák
OE - Silentblok
OE - Šrób
O.E. - Náhradný diel
O.E. - Skrutka
O.E. - Držiak
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2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434

01444
17152921
2017221
71-4082/4 0.25MM
X11-800-002-004Z
0098473454
1806712
6R0853600
71778655
06H109469AN
1364301
1677531
3C8807838B
5010450743
818029
8200867250
R187S
1464650448
1987474179
0986352815
1464625709
1900900305
1461901343
1467030307
1301014217
1987474214
1987476062
1461907720
1900023005
2433421001
1987474014
1987474951
GIC5002
1464651433
1900508005
1127014027
1464613611
1464616963
F00VE24012
1464650441
1467010476
1987476128
1466100004
1987475141
1987476068
1987477669
1987477670
1987477673
1987477761
1987477567
1987477538
1987477570
10.6201
1987477536
1987477524
1987477525
SS10769-12B1
9109-272
BG4062
BG9056
BG9100
BG9101

Konkurzy a reštrukturalizácie
SPACO - Podložka tesniaca 20,5x10x2
OE - Matka
JOHNS - Blikac
Ložisko
VDO - Podložka tesniaca
O.E. - ND alternátora
O.E. - Diel náhradný
O.E. - Diel náhradný
O.E. - Tesnenie
OE - Klzák
O.E. - FORD PODLOŽKA
OE - Spínacia skrinka ,elektrická časť
OE - Krytka
OE - Tesnenie
GSP - Kĺb
O.E. - Skrutka
FAI - Váhadlo
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - AP134 - Prislušenstvo kotúčovej brzdy
BOSCH - Zásuvka prívesu
BOSCH - Pružina prídržná
BOSCH - Ložisko guličkové
BOSCH - Páka dorazová
BOSCH - Čerpadlo dopravné
BOSCH - Tesnenie
BOSCH - AP155 - Príslušenstvo obloženia kotúčovej brzdy
BOSCH - BH036 - Hadička brzdová
BOSCH - Páčka regulátora
BOSCH - Pružina tanierová
BOSCH - Skrutka zápustná - Torx
BOSCH - AP012 - Príslušenstvo kotúčových bŕzd
BOSCH - AP203 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
TRW - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
BOSCH - Pružina otočná
BOSCH - Kryt ochranný
BOSCH - Sada uhlíkov
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - O - Krúžok
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - BH059 - Hadička brzdová
BOSCH - Hriadeľ hnací
BOSCH - Príslušenstvo bubn. brzdy
BOSCH - BH041 - Hadička brzdová
BOSCH - BC531 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC532 - Lanko ručnej brzdy - L
BOSCH - BC535 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC615 - Lanko ručnej brzdy - LZ
BOSCH - BC429 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC400 - Lanko ručnej brzdy - L
BOSCH - BC432 - Lanko ručnej brzdy - L
COFLE - Lanko
BOSCH - BC398 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC386 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC387 - Lanko ručnej brzdy - L
DELPHI - Snímač vačkového hriadeľa
DELPHI - Ventil vypínací
DELPHI - Sada brzdových kotúčov (2ks)
DELPHI - Kotúč brzdový
DELPHI - Kotúč brzdový
DELPHI - Kotúč brzdový
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2435
2436
2437
2438
2439
2440
2442
2443
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2460
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DRA0087
DRS0950
1312E9
3T08454535AP
3T1858418CND1
1Z0941585A
4803p8
5P9853665A9B9
7401KH
416053Z101FFF
56.103 SD
60.180 SD
34356890791
8719 F8
2430501006
03G198051D
11317505608
DX63232
1987947611
BDA431
BDA432
DB4102
3430210606
9461611262
F00R0P0480
F01M100749
3437010923
9432610004
6000900347
F01M100050
3392390298
3420101109
2916699132
3420101107
9461612195
100 800 0028
3431015900
24.3727-0425.2
24.3727-0806.2
1987477471
1987477397
1987477349
1987482174
1987477271
FG1089-12B1
TSP0175032
HDF915
BG4050
TC742
7M0839095A
a2730180582
WGE209
1350639080
4A0905849b
HW000210
3C0145117F
1K0798741
A1638853414
03L131547N
4G0821136A
A6110980226
N90062702
131.810

Konkurzy a reštrukturalizácie
DELCO REMY - Alternátor
DELCO REMY - Štartér
O.E. - Držiak
OE - Lišta
OE - Lišta
OE - Doska základová
OE - Trubka
OE - Mriežka
OE - Mriežka
OE - Spojkový valček
STARDIESEL - Ventil spätný d=10/10
STARDIESEL - Sada tesnení
OE - Snímač opotrebenia
Zámok dverí
BOSCH - Podložka tepelná
O.E. - Sada tesnení
OE - Lišta
DITEX - O - krúžok prepadu DELPHI
BOSCH - 10X975 - Remeň klinový
TRW - Držiak brzdového strmeňa
TRW - Držiak brzdového strmeňa
TRW - Bubon brzdový
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Veko čerpadla
BOSCH - Krúžok tesniaci - pre CR čerpadlo
BOSCH - Ventil prepúšťací
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - NP-DN0SD193NP1 - Tryska čapová
BOSCH - Veko ochranné
BOSCH - O-Krúžok pre CR čerpadlo
BOSCH - Adaptér stierača
BOSCH - Podložka rozperná
BOSCH - Podložka pružná
BOSCH - Podložka rozperná
BOSCH - Veko krycie
RELE PRED STERAC MEYLE
BOSCH - Tesnenie
ATE - Diel náhradný pre automobil
ATE - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC347 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC291 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - BC252 - Lanko ručnej brzdy - P
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
BOSCH - BC194 - Lanko ručnej brzdy - P
Palivová čerpací soustava
DELPHI - Diel náhradný pre automobil
DELPHI - Filter palivový
DELPHI - Diel náhradný pre automobil
DELPHI - Čap zvislý
OE - Kryt zámku
OE - Hadica
QWP - Diel náhradný pre automobil
OE - Krúžok
PET - Spodok spínacej skrinky (aftermarket)
O
Kroužek těsnící
OE - Diel náhradný
O.E. - MERCEDES Držiak ostrekovača
O.E. - Náhradný diel
OE - Držiak P
OE - diel
O.E. - Tesnenie
ELRING - Sada sacího a výfukového těsnění
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2504
2505
2506
2507
2508
2509
2511
2512
2513
2514
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2520
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2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
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2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

1255A144
2K0945257A
8719G5
143490
6Q0145838L
1417010003
1000301046
2915012007
1197311549
1230283022
1463161003
2430206009
2916699137
1234332074
1411015097
1413121025
1463151311
1463456363
2410210087
2433349306
1234211018
1234332316
1411073006
1411015074
2430105023
2430422005
2433120127
0440020013
1000301078
1120300509
1230210004
1354490020
1000301000
1414618021
1237013720
1413453002
2430101535
2430101540
2916080912
3391250233
1423000005
2410102000
2410210003
1000301034
3393381003
1987477766
1987477889
1987477125
1987477063
1987477068
1987477008
1987477000
1987477041
4226125
4256858
4295036
J1095012
1J0955978B
6235149
VKM 26212
93011
C2S1557
41467

Konkurzy a reštrukturalizácie
O.E. - Diel náhradný
OE - Držiak
O.E. - Diel náhradný
O. E. - HADICA
OE - Hadica chladenia turba
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Matica šesťhranná
BOSCH - Regulátor dobíjania - elektronický
BOSCH - Krúžok tesniaci
BOSCH - Páka ovládacia
BOSCH - Krúžok tesniaci
BOSCH - Podložka pružná
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Rámček tesniaci
BOSCH - Plniaci diel
BOSCH - Páka ovládacia
BOSCH - Skrutka s prietok. otvorom
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Matica uťahovacia drž.trysiek
BOSCH - Diel vynutia
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Doštička tesniaca
BOSCH - Rámček tesniaci
BOSCH - Podložka tesniaca
BOSCH - Púzdro tepelnoochranné
BOSCH - Čap tlačný
BOSCH - Čerpadlo zubové - diesel
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Krúžok tesniaci - radiálny
BOSCH - Koncovka zapaľ.kábla
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Skrutka so šesťhr. hlavou
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - Podložka poistná
BOSCH - Spona pridržiavacia
BOSCH - Hriadeľ regulačnej pružiny
BOSCH - Podložka vyrovnávacia
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Hrdlo pripájacie - T - kus
BOSCH - BC620 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC671 - Lanko ručnej brzdy - L
BOSCH - BC106 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC054 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC058 - Lanko ručnej brzdy- L/P
BOSCH - BC007 - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - Lanko ručnej brzdy
BOSCH - BC035 - Lanko ručnej brzdy
LESJÖFORS - Pružina podvozku
LESJÖFORS - Pružina podvozku
LESJÖFORS - Pružina podvozku zadná náprava
JAKOPARTS - Remenica
OE - Motorček ostrekovača
Riadiacia jednotka svetla
SKF - Napínacie a vodiace kladky
SIDEM - Kĺb
OE - Semering rozvodovky
FEBI - Uloženie stabilizátora

Deň vydania: 26.01.2021
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2569
2570
2571
2572
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2607
2608
2609
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633

2650023
7.02256.00.0
030109145N
622230010R
8684125700
J1324064
0261200734
0201010079
31634
31638
31658
31953
31954
1854Z84
CPOT-KIT
0318029314
0301151203
0301158603
0318054116
4063467
4272921
4295020
8072900
8127525
8127546
8127549
8156804
8163427
8195023
8195036
12019
VKM 24107
VKM 36030
31036
31041
31098
31142
31143
31179
31473
31478
31514
0301085302
0301303030
0301303032
0305001004
F026400022
0301302101
0318347204
FCS724
1987476224
1987476849
1987476907
1987476988
1987476994
1987481057
1987481082
1987476750
F026400278
F026400085
F026003166
F026003940

Konkurzy a reštrukturalizácie
Ochranne viko/prachovka,tlumic
Prepinaci ventil, prepinaci klapka (saci potrubi)
O.E. - VW Kryt
O.E. - DACIA Držiak náraznika Ľ
O.E. - HYUNDAI Zásterka Ľ
HERTH+BUSS JAKOPARTS
BOSCH - Jednotka riadiaca
BERU - rele žhavenia
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera plynová
FEBI - Vzpera pneumatická
FEBI - Vzpera pneumatická
vzpěra zd. dveří (Kombi)
CPS - Sada škrtiacich ventilov - 9x2ks
BOSCH - Svetlo predné
BOSCH - Svetlomet komplet - LP
BOSCH - Svetlomet predný - L
BOSCH - Svetlomet kompletný - P
LESJÖFORS - Pružina podvozku
LESJÖFORS - Pružina podvozku
LESJÖFORS - Pružina podvozku zadná náprava
LESJÖFORS - Vzpera kapoty motora plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
LESJÖFORS - Vzpera batožinového priestoru plynová
FEBI - Uloženie motora
SKF - Napínacie a vodiace kladky
SKF - Rameno napínacie - komplet
FEBI - Ložisko kolesa - opravná sada
FEBI - Uloženie nápravy - opravná sada
FEBI - Remenica kľukového hriadeľa
FEBI - Kladka vodiaca
FEBI - Cievka zapaľovacia
FEBI - Spojka kardanového hriadeľa - opravná sada
FEBI - Kotúč brzdový
FEBI - Náboj kolesa
FEBI - Uloženie motora
BOSCH - Svetlomet združený
BOSCH - Parabola svetlometu - kompletná
BOSCH - Parabola svetlometu - kompletná
BOSCH - Svetlo hmlové
BOSCH - S0022 - Filter vzduchový
BOSCH - Parabola svetlometu - kompletná
BOSCH - Svetlo zadné
PURFLUX - Filter paliva
BOSCH - BH076 - Hadička brzdová
BOSCH - BH855 - Hadička brzdová
BOSCH - BH551 - Hadička brzdová
BOSCH - BH630 - Hadička brzdová - PZ
BOSCH - BH636 - Hadička brzdová
BOSCH - BH949 - Hadička brzdová
BOSCH - BH974 - Hadička brzdová
BOSCH - BH441 - Hadička brzdová
BOSCH - S2078 - Filter vzduchový
BOSCH - S0085 - Filter vzduchový
BOSCH - MC393 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - MC372 - Valec brzdový - hlavný

Deň vydania: 26.01.2021
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2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696

F00M061003
F00M061013
F00M121610
0265001242
0265001410
0265005262
0265006118
0265006208
F00M061018
F00M126425
F00M126463
7625593Q
79330S30003
03L145757Q
1Z0857561AY20
322 1329
4133205000
835516
1987476502
1987476525
1987476607
1987476677
1987476709
1987476734
1987476532
1987476565
1987476739
1450516006
301951
302094
302184
0204102970
DF1223
BWC243
BWH270
DF2706
DF2791S
GDB339
GS6028
PHA248
PHA411
2418552065
9421610180
1127011102
3437010525
6000610106
6000900257
3392380079
6000610127
3397000669
9432610063
9432612820
0433171071
9411610857
9421617080
F00R0P0253
0204104144
1000301093
F00RJ00126
F00R0P1249
1000500091
1420210022
1417010963

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Remenica
BOSCH - Remenica
BOSCH - Rotor
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - Snímač otáčok - L
BOSCH - WS6208 - DF6 - Snímač otáčok
BOSCH - Remenica
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Ložisko
držák mlhovky do nárazníku ORIGINÁL L
OE - Diel náhradný
OE - Tesnenie
OE - Držiak
PET - Palivová hadica
O.E. - SSANGYONG Manžeta hnacieho hriadeľa
OE - Vzduchovod
BOSCH - BH196 - Hadička brzdová
BOSCH - BH219 - Hadička brzdová
BOSCH - BH300 - Hadička brzdová
BOSCH - BH370 - Hadička brzdová - LZ
BOSCH - BH402 - Hadička brzdová
BOSCH - BH427 - Hadička brzdová - LP
BOSCH - BH226 - Hadička brzdová
BOSCH - BH259 - Hadička brzdová
BOSCH - BH432 - Hadička brzdová
BOSCH - Klúč na povolenie olejového filtra
Lobro -klouby
Lobro -klouby
Lobro -klouby
BOSCH - CA709 - Strmeň brzdový - PP
TRW - Kotúč brzdový
TRW - Valček brzdový
TRW - Valček brzdový
TRW - Kotúč brzdový
TRW - Kotúč brzdový
TRW - Platničky brzdové - sada
TRW - Čeluste brzdové - sada
TRW - Hadica brzdová
TRW - Hadica brzdová
BOSCH - Ventil výtlačný
BOSCH - Diel náhradný
BOSCH - Sada dielov - alternátor
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - Veko ochranné
BOSCH - Veko ochranné
BOSCH - Držiak svorky
BOSCH - Veko ochranné
BOSCH - Sada dielov - tryska ostrekovača
BOSCH - NP-DN0PDN102 - Tryska čapová
BOSCH - DN20PD32 - Tryska čapová - JAPAN
BOSCH - DLLA150P71 - Tryska otvorová
BOSCH - Krúžok klzný
BOSCH - Skrutka s prietok. otvorom
BOSCH - Krúžok tesniaci
BOSCH - RG647 - Sada opravná - brzdový strmeň
BOSCH - Púzdro štartéra
BOSCH - Krúžok oporný
BOSCH - Sada dielov - ventilky pre CR čerpadlo
BOSCH - Tesnenie radiálne
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Sada opravná - pre PDE vstrekovač
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2697
2698
2699
2700
2701
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761

1460400014
F00VC01336
375.530
1987972078
55824
50968
51516
51566
53262
54510
54512
233505
233843
KS01000769
ADA102324
ADA108045
ADC42362
ADH28037
ADN12232
ADS72104
ADT32118
ADT38827
ADU172217
E432KP D250-2
TC2197
ADG02549
1987429029
1987429147
1987429159
1987429174
1987432005
1457429813
1987431029
1987431047
0356912906
0356904060
0356904061
0356904062
0356904063
0356912882
0356912883
0356912902
0356912912
0356912939
0356912943
0356912945
0356912989
0356913003
0986356075
0986357744
04673
15564
827025
827221
06481
06947
09527
09528
22460
28238
01995
02007
12537

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Púzdro
BOSCH - Sada ventilkov
ELRING - Tesnenie kľukového hriadeľa
BOSCH - Krúžok tesniaci
A.I.C. - Čap nápravy zavesenia kolesa
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
A.I.C. - Odpor kúrenia
A.I.C. - Filter olejový Haldex
A.I.C. - Filter hydraulický autom.prevodovky
BUDWEG CALIPER - Piest brzdového strmeňa
BUDWEG - Píst brzdový strmeň
BOSCH - Riadenie elektrické - repasované
BLUEPRINT - Filter paliva
BLUEPRINT - Diel náhradný do automobilu
BLUEPRINT - Filter paliva
BLUEPRINT - Uloženie stabilizátora
BLUEPRINT - Filter vzduchu
BLUEPRINT - Filter automatickej prevodovky
BLUEPRINT - Filter oleja
BLUEPRINT - Listová pruž. pre zad. nápravu
BLUEPRINT - Diel náhradný do automobilu
HENGST - Filter
DELPHI - Tyč stabilizátora
BLUEPRINT - Filter vnútorného priestoru, 2ks na jedno auto
BOSCH - S9029 - Filter vzduchový
BOSCH - S9147 - Filter vzduchový
BOSCH - S9159 - Filter vzduchový
BOSCH - S9174 - Filter vzduchový
BOSCH - M2005 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - Filter vzduchový L310 SB
BOSCH - A520 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - A535 - Filter vnútorného priestoru
BOSCH - 67MC - Kábel zapaľovací
BOSCH - 32UY - Kábel zapaľovací
BOSCH - 42UY - Kábel zapaľovací
BOSCH - 62UY - Kábel zapaľovací
BOSCH - 80UB - Kábel zapaľovací
BOSCH - 71VB - Kábel zapaľovací
BOSCH - 61VB - Kábel zapaľovací
BOSCH - 45BH - Kábel zapaľovací
BOSCH - ZAPAĽOVACÍ KÁBEL 107 MA
BOSCH - 123BA - Kábel zapaľovací
BOSCH - 31VB - Kábel zapaľovací
BOSCH - 31VA - Kábel zapaľovací
BOSCH - 60VC - Kábel zapaľovací
BOSCH - 58UE - Kábel zapaľovací
BOSCH - N70 - Kábel zapaľovací
BOSCH - 123BA - Kábel zapaľovací
FEBI - Rameno dolné
FEBI - Rameno dolné - P
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
FEBI - Rameno komplet - P
FEBI - Rameno kompletné - P
FEBI - Rameno bez čapu - L
FEBI - Rameno bez čapu - P
FEBI - Rameno spodné komplet - P
FEBI - Rameno komplet - PP
FEBI - Rameno komplet - L
FEBI - Rameno komplet - P
FEBI - Rameno spodné - komplet L
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2762
2763
2764
2765
2766
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2796
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2808
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2812
2813
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2815
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2817
2818
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2822
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12538
21682
22459
22965
24340
26597
26598
28649
30430
21281
21282
22971
24339
190-619
154-931
190-329
801507
801508
801674
801867
801972
821087
821103
821162
821225
821321
826290
826532
826764
826937
826964
828072
826348
826437
826338
826518
826551
826560
826562
826637
826640
826787
826883
826912
826820
826021
826312
835039
186124
12959
15952
19981
31742
02738
12931
12932
32336
267423
801142
826218
826335
826420

Konkurzy a reštrukturalizácie
FEBI - Rameno spodné - komplet P
FEBI - Rameno - komplet - P
FEBI - Rameno spodné komplet - L
FEBI - Rameno komlet - P
FEBI - Rameno bez čapu - LP
FEBI - Rameno komplet - PP
FEBI - Rameno komplet - LP
FEBI - Rameno komplet - PP
FEBI - Rameno komplet - LP
FEBI - Rameno spodné - L
FEBI - Rameno spodné - P
FEBI - Rameno komlet - L
FEBI - Rameno bez čapu - PP
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková (HEC)
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková - štvordielna
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Spojky a ich diely
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková - štvordielna
VALEO - Sada brzdových kotúčov (2ks)
FEBI - Rameno - komplet - P
FEBI - Rameno - komplet - L
FEBI - Rameno komplet - L
FEBI - Diel náhradný do automobilu
FEBI - Tiahlo riadenia
FEBI - Rameno - komplet - P
FEBI - Rameno - komplet - L
FEBI - Tiahlo riadenia
VALEO - Prítlačný tanier spojky
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
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2826
2827
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2835
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2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
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2855
2856
2857
2859
2860
2861
2862
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2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2884
2886
2887
2888
2889
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2891
2892
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826531
826967
835047
899003
899024
899040
801410
801465
801577
801589
828078
835057
801293
509593
186840
197172
812119
820419
251370
598832
509218
598599
598835
699272
820158
263603
251440
509484
506856
509669
698534
699328
CP900008-250RF
0280130073
0281002408
0281005021
0356100040
1006209412
1414613013
1414618030
0242229724
0265007552
0241235636
0241245580
0242225533
0265006300
0265006668
0265007558
0280130028
0281002082
0290800014
0356100041
1006209438
9432610205
2457434010
0258003453
0281010357
9002338850
0258003719
F00M133363
0258002023
0258003138
0258006281

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková - štvordielna
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková
VALEO - Sada spojková - štvordielna
VALEO - Sada spojková
VALEO - Vysúšač klimatizácie
VALEO - Sada brzdových kotúčov (2ks)
VALEO - Sada brzdových kotúčov (2ks)
VALEO - Výmenník tepla vnútorného kúrenia
VALEO - Termostat chladenia
VALEO - Spínač riadenia
VALEO - Platničky brzdové - sada
VALEO - Ventil expanzný
VALEO - Platničky brzdové - sada
VALEO - Platničky brzdové - sada
VALEO - Kompresor klimatizácie
VALEO - Termostat chladenia
VALEO - Lożisko vysúvacie
VALEO - Spínač riadenia
VALEO - Spínač klimatizácie tlakový
VALEO - Čerpadlo vodné
VALEO - Spínač vysokého tlaku klimatizácie
VALEO - Ventilátor
VALEO - Kompresor klimatizácie
CPS - UV náplň pre vyhľadávanie netesností,SAE J2297 (250ml)
BOSCH - Snímač teploty
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - Jednotka riadiaca DDS1
BOSCH - Koncovka zapaľ.kábla - odrušená
BOSCH - Pastorok
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - FQR8DE 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WS7552 - Snímač otáčok - DF11
BOSCH - H7DC 0,8 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - W5AC 0,7 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - HR9DC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - WS6300 - Snímač otáčok kolesa - DF6
BOSCH - WS6668 - Snímač otáčok
BOSCH - WS7558 - Snímač otáčok - DF11
BOSCH - Snímač teploty
BOSCH - Ventil magnetický
BOSCH - Kondenzátor odrušovací
BOSCH - Koncovka zapaľ.kábla - odrušená
BOSCH - Pastorok
BOSCH - NP-DN0SDN220 - Tryska vstrekovacia
BOSCH - Filter paliva - predradný
BOSCH - LS3453 - Lambda sonda, P-4, W10
BOSCH - Riadiaca jednotka
BOSCH - Sada dielov - štartér
BOSCH - LS3719 - Lambda sonda, P-4, W10
BOSCH - Mostík diódový
BOSCH - LS2023 - Lambda sonda, P-1, W50
BOSCH - LS3138 - Lambda sonda, P-3, W10
BOSCH - LS6281 - Lambda sonda, P-4, W16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
6
1
18
4
12
1
2
1
3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956

9140010309
0258003229
0258003245
0258006336
0258006404
0986257008
0986257015
1004336870
9001140347
0258003181
2007014053
F00R0P0352
0986480080
1004336455
1900210358
2912742154
F00ZC99116
0432191494
1413453020
1413455007
1424641000
1987474552
0280120433
0280142155
0280142162
0280150239
0332204210
0251103012
0280122005
1000301077
1234332082
1987231000
1000301057
F00HN36345
F00RJ00339
826334
1987473003
746043
084359
506385
716039
588054
804580
579064
632050
087273
251274
3B1837462
3C8853072B2ZZ
WAC112
0242225623
0242235607
0250201034
0986493390
0242225531
0242225624
0242229526
0242229626
0265006209
0265006364
0265006400
0265006779
0280218009

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Regulátor ventilátora (odporový)
BOSCH - LS3229 - Lambda sonda, P-4, W10
BOSCH - Lambda sonda, P-4, W10
BOSCH - LS6336 - Lambda sonda, P-4, W160
BOSCH - LS6404 - Lambda sonda,P-4, W16
BOSCH - Sviečka žeraviaca - plameňová
BOSCH - Sviečka žeraviaca - plameňová
BOSCH - Držiak uhlíkov
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Lambda sonda, P-3, W10
BOSCH - Sada uhlíkov
BOSCH - Krúžok tesniaci
BOSCH - MC199 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - Držiak uhlíkov
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Skrutka s valcovou hlavou
BOSCH - Diel náhradný pre CR vstrekovač
BOSCH - Držiak trysky kompletný (so vstrek.tryskou)
BOSCH - Skrutka so šesťhr. hlavou
BOSCH - Púzdro so závitom
BOSCH - Pružina tlačná
BOSCH - AP348 - Snímač opotrebenia brzd. obloženia
BOSCH - Potenciometer škrtiacej klapky
BOSCH - Ventil odvzdušnenie pal. nádrže
BOSCH - Ventil odvzdušnenie pal. nádrže
BOSCH - Ventil vstrekovací - elektrický
BOSCH - Relé spínacie
BOSCH - Odpor žeraviaci - predradný
BOSCH - Potenciometer škrtiacej klapky
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - Palec rozdeľovača
BOSCH - Kontakty rozdeľovača
BOSCH - Púzdro ložiskové
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Sada ventilov
VALEO - Sada spojková
BOSCH - AP275 - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
VALEO - Alternátor (Classic)
VALEO - Svetlo hmlové
VALEO - Čerpadlo vodné
VALEO - Filter vnútorného priestoru
VALEO - Voľnobeżka alternátora
VALEO - Centrálna vysúvacia páka spojky
VALEO - Motorček stieračov
VALEO - Diel náhradný do automobilu
VALEO - Svetlomet hlavný
VALEO - Spínač riadenia
OE - Diel náhradný
OE - Lišta dverí
QWP - Kondenzátor klimatizácie
BOSCH - +26 HR9DCY+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - HGR7KQC 1,6 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - BP796 - Platničky brzdové - sada - PREMIUM
BOSCH - HR9BC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - +27 WR9DCX+ - Sviečka zapaľ. SUPER+ (kus)
BOSCH - HR8AC 0,9 - Sviečka zapaľ. SUPER
BOSCH - FLR8LDCU - Sviečka zapaľovacia
BOSCH - DF6 - WS6209 - Snímač otáčok
BOSCH - WS6364 - DF6 - Snímač otáčok
BOSCH - WS6400 - Snímač otáčok kolesa - DF6
BOSCH - WS6779 - Snímač otáčok - DF6
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu film

Deň vydania: 26.01.2021
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1
3
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2
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8
1
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2957
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024

0280218010
0250202002
0250202027
0250202035
0250202091
0250212006
0986473900
0986474090
0986237S01
0986473043
0986474102
9002338893
0130104219
0130110002
0130110003
0130110019
0130111007
0130303278
0130821073
0132801002
700432
882251
132550
247715
574299
119743
0646266
0263009565
0265006236
0265006274
0265007688
0281002132
0281002300
0986438681
2005855377
9001337075
9002338865
0280217523
0281002435
0580303002
0986480966
0986487328
0204102963
0130067016
0130107268
0130305237
732397
735179
0445110141
0445110188
0986356975
0986357050
0986356515
0986356591
0986441506
LX638
0281002800
0258006046
311 404
0986580826
33413 01
34999 01

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu film
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca - DURATERM
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Sviečka žeraviaca
BOSCH - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - CR852 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - Rozdeľovač zapaľovania - repasovaný
BOSCH - CR272 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - CR591 - Strmeň brzdový - repasovaný
BOSCH - Ložisko hnacie
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motor ventilátora chladiča
BOSCH - Motorček spúšťania okien
BOSCH - Motorček nastavovací
VALEO - AGR Ventil
VALEO - Platničky brzdové - sada
SWF - Lišta stieracia
VALEO - Adapter veka nádrže AdBlue, Scania
VALEO - Stierač zadný
SWF - List stierača Visioflex
stahovačka (jen mech část el. sys ) - 4dv., přední P
BOSCH - Parkpilot URF7 - zadný (zákl.sada) - 4 snímače
BOSCH - DF6 - Snímač otáčok - PZ
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - WS7688 - DF11 - Snímač otáčok
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu film
BOSCH - Snímač polohy plyn.pedálu
BOSCH - Spodná časť vstrek.jednotky - repas
BOSCH - Držiak komutátora
BOSCH - Sada dielov
BOSCH - Veko náhonu
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu film
BOSCH - Merač hmotnosti vzduchu - HFM5
BOSCH - Čerpadlo dopravné - v nádrži
BOSCH - MC1237 - Valec brzdový - hlavný
BOSCH - BS578 - Čeľuste brzdové - sada
BOSCH - CA702 - Strmeň brzdový
BOSCH - Motorček jednosmerný
BOSCH - Motor ventilátora chladiča
BOSCH - Motor ventilátora chladiča
VALEO - Chladič motora
VALEO - Chladič motora
BOSCH - Vstrekovač CR
BOSCH - Vstrekovač CR
BOSCH - B975 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - B050 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - 25 - Sada zapaľ. káblov
BOSCH - Sada zapaľ. káblov 110
BOSCH - Jednotka čerpadlo - tryska - repas
MAHLE - Filter automobilový
BOSCH - Diel náhradný do automobilu
BOSCH - LS6046 - Lambda sonda, W16, P4
SACHS - Tlmič pérovania - P
BOSCH - Jednotka palivová
LEMFORDER - Uloženie ramena
LEMFORDER - Čap riadenia

Deň vydania: 26.01.2021
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7M3853312 01C
A16481014649999
255-212
255-233
255-385
255-502
256-937
256-943
264-741
265-893
145-221
145-703
282-691
233-343
154-219
282-797
PA0024S
PA8710
PA8712
PA10080
PA10103
PA10128
PA10187
PA10192
PA8503
PA8504
PA8508
PA8706
PA5940
PA6001
PA6011
PA7109
PA7406
PA7802
PA0095
PA0207
PA0212
PA0239
PA0316
PA0513
PA5101
PA5102
PA5111
PA5907
V10-2536
2203270215
183527052
183528052
217-1520L-AE
8EW 351 044-551
8629602
1747646
55513
30312A
EV8931
47215
14.01.38
K10406
4401434
191 721 335 G
30.7094
AD035.0340
341354

Konkurzy a reštrukturalizácie
O.E. - Fólia
OE - Kryt spatného zrkadla
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Montážny diel výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BOSAL - Tlmič výfuku
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
BUGATTI - Čerpadlo vodné
VAICO - Hydraulický filter, automatická prevodovka
O.E. - Diel náhradný
TYC - Smerovka pravá
TYC - Smerovka ľavá
TYC - Smerové svetlo ľavé biele
HELLA - Ventilator
TEAMATEC - Kompresor klimatizácie
OE - Diel náhradný
Vratna/vodici kladka, klinovy zebrovy remen
Lozisko kola
FAI AutoParts - Ventil výfukový
SIDEM - Tiahlo stabilizátora
Lanka LINEX
ABS - Lanko ručnej brzdy
O.E - Lanko radenia rychlosti
OE - Lanko ťažné ovládania spojky
Tažné lanko, parkovacia brzda
Lanko plynu
KYABA - Tlmič pérovania Excel - G - plynový

Deň vydania: 26.01.2021
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3114
3115
3116
3117
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3119
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3122
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3131
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3139
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3164
3165

F00VP01004
0646125
1438961
2035605
WHT001396A
14372471
1531767JG1
5010284803
EGR089R
68613
5860921
55180108
86655SA000
04578061AG
3C1898001A
77364019
82486392
F00VC38044
1H5863849A
N91084201
137270
139550
10258
38770
7.02256.08.0
01025620B
209 133
388.151
254-940
984.443
4339
1C0121438A
D7214C
N 90870602
0433271078
0986280421
1460210008
2430105010
2430190010
8GH 007 157-241
9001-850B
0281002916
2635
890008
SQ 1U0898004
CPS TMDP
038036
1.810.232
78102
8800404
DX63231
0434250063
F00VC22003
44793
7.22184.07.0
7.22946.38.0
0450904058
29919 01
1206 C2
3570
3748
GIC245
183525267

Konkurzy a reštrukturalizácie
BOSCH - Podložka tepelná
OE - Tesnenie
O.E. - Držiak
O.E. - Skrutka
OE - Panev
OE - Prýchytka
OE - Skrutka
OE - O krúžok
DIPASPORT - EGR Ventil - repasovaný
Vodní čerpadlo
O.E. - Hadica turba
OE - Ložisko
O.E. - SUBARU Diel
OE - Izolace
OE - Páka
OE - Svorka
Prepínač kúrenia
BOSCH - Krúžok tesniaci
O.E. - Clip
O.E. - Skrutka
CARGO - Sada tesnení
CARGO - Držiak uhlíkov
FEBI - Tesnenie termostatu
FEBI - Tesnenie palivového potrubia
PIERBURG - Menič tlaku turba
Tesnici krouzek hridele, diferencial
Tesnenie príruby turba
ELRING - Tesnenie zberného potrubia výfukového
BOSAL - Montážny diel výfuku
ELRING - Tesnenie zberného potrubia výfukového
Zapalovací svíčka
OE - Rozvodda
AUTOFREN - Sada vodítiek
OE - Skrutka
BOSCH - Tryska DLLA35 S 2180
BOSCH - Snímač otáčok
BOSCH - O-Krúžok
BOSCH - Podložka tesniaca
BOSCH - Podložka tepelná
HELLA - Žiarovka H7 - 70W 24V PX26D
DELPHI - Podložka tesniaca-PK5
BOSCH - Snímač tlaku
NGK - Sviečka zapaľovacia
VALEO - Senzor parkovací ultrazvukový OE
opravná sada vložky zámku, pojistný kroužek ORIGINÁL
Digitální teploměr C°/F°
OE - Tesnenie
EPS - Snímač brzdový
FAE - Snímač ABS LZ
Diel náhradný do automobilu
DITEX - O - krúžok prepadu DENSO
BOSCH - DN0SD193 - Tryska vstrekovacia
BOSCH - Krúžok tesniaci
FEBI - Diel náhradný do automobilu
PIERBURG
PIERBURG - Ventil AGR
BOSCH - F4058 - Filter paliva
LEMFORDER - Uloženie ramena
OE tesnenie
GATES - Hadička
GATES - Hadička
TRW - Kontakt opotrebenia brzd.obloženia
OE - Diel náhradný
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3200
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3202
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3211
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3251
3262
3263
3268
3269
3275
3277
3284
3288
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113296
RT205
1563P0
su017
0355505
081.390
9102-796B
7810Q7
8801444
8801645
70-36038-00
6585 57
03L115264A
08438
23117550058
850095
8809079
AHL163
C2S4875
61-31195-00
099-268
9.6048
1172.3
1495307
A1686980462
11.224.2
0131.3001
788A20002R
3397011306
3397118421
3397118543
3397118913
3397118963
3397118984
3397118992
3397008581
3397012702
3082724
3260897
ECV
0092T50800
206717
39221
36-16 020 0053
604168
5J6807421H
52752
5740434
5436570
MZ3261021
256-194
R 134A-VD
10005
8GA 002 071-131
8GJ 168 119-001
1987301074
1987301101
032015
150.8252
P1101
P1270
P1501

Konkurzy a reštrukturalizácie
COFLE - Lanko radenia rýchlostí
PET - Brzdová hadička
OE - Ventil
PET - Hadica brzdova
SASIC - Ložisko pružnej vzpery
ELRING - Sada tesnení hlavy valcov
DELPHI - Pružina vratná-PK10
O.E. - PEUGEOT logo
Podložka
podložka 8x11x1
Těsnění, vodní čerpadlo
O.E. - Zväzok káblový vstrekovačov
OE - Remeň
SPACO - Podložka tesniaca 19x9,8x2
OE - Bmw
Podložka 0,95
Podložka
Hydraulické zdv.
OE- Semmering rozvodovky
Těsnění REINZ
BOSAL - katalyzátor
FACET - Zapalovací cívka
COFLE - Lanko spojkové
O.E. - Diel náhradný
OE - Ornament
RICAMBI - Brzdové lanko
FRIGAIR - Chladič motora
OE - Lišta
BOSCH - H330 - Stierač zadného skla
BOSCH - 550S - Sada stieračov TWIN
BOSCH - 481S - Sada stieračov TWIN
BOSCH - AR651S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - 963S - Sada stieračov AEROTWIN
BOSCH - A552S - Sada stieračov - AEROTWIN UNI
BOSCH - A992S - Sada stieračov AEROTWIN UNI
BOSCH - AM500U - Stierač AEROTWIN MULTI - zadný
BOSCH - 702 - Stierač zadný
ALBRECHT - Puklica 14
STAHLGRUBER - RZB 15
PETERSON - Podložka pod EČV (ŠPZ)
BOSCH - 225Ah T5 080-Autobat. BOSCH T4 pre nák. voz.-HDE-L/P
TOTAL 0W-30 INEO LONG LIFE 5L
FEBI - Filter paliva
KLOUB RIZENI L + P
Autolekárnička v plastovom obale
O.E. - SKODA Zadný nárazník
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
př. plastový podběh (ne Alltrack) P
př. nárazník
PRASCO - Nárazník
BOSAL - Montážny diel výfuku
R 134a - vratný obal (Chladivo R134a - 12kg)
Spojková sada
HELLA - Žiarovka R10W 10W 12V BA15S
HELLA - Žiarovka H15 12V 55-15W
BOSCH - H4/12V/60/55W +90 - Žiarovka - sada 2ks
BOSCH - MINIKRABIČKA H4 - Sada žiaroviek
VALEO - Žiarovka HB4 12V/51W
KS TOOLS - Tlakový rozprašovač, 2 l
PRO TEC - Čistič palivového systému - benzínové motory
PRO TEC - Prípravok na ochranu dieslových motorov
PRO TEC - Výplach, čistič chladiča a chladiaceho systému
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P1701
P1801
P1921
P2109
P2121
P2171
P2233
P2901
G052195M2
601166
84017
001 1645
0986356000
0986356019
3184-0352-151
0 319 368 214
23210
826509
251259
1419 270
1030 016 706
1010 016 706
bos-5227
bos-5119
bos-5221
bos-5120
510 1801
510c 1832
3122 GL/T5
VKDP 33601
VKJC 5755
LR044024
744757.2
100 498 0088
GCH2649
12694
23376
12636
25352
26706
334643
8M51-8200-AD
960153691R
939339J
xxxxx
AM21-R7081
1K5831299H
20-5513B
10 2001 ART9397
07.009
1K0609721R

21890
30211125
DRM16006
DCC008TT
65250SG030
069109111 E
200086
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PRO TEC - Čistič automatických prevodoviek
PRO TEC - Ochrana a posilnenie automatických prevodoviek
PRO TEC - Prípravok na čistenie LPG systému
PRO TEC - Čistič palivového systému - dieselové motory so sy
PRO TEC - Redukuje slzenie oleja z motora
PRO TEC - Prípravok pre lepšiu účinnosť prevodovky
PRO TEC - Čistič ventilov a vstrekovačov
PRO TEC - Sprej na elektroniku a elek. Kontakty, sprej
OE - Olej 5W30 1L
ŠKRABKA TELESKOPICKÁ 90/120 S METLIČKOU 090363
PETERSON - Škrabka na ľad
Kompresor WAPCO, QO2
BOSCH - A30 - Kábel zapaľovací
BOSCH - B40 - Kábel zapaľovací
Perfect equipment, vyvažov. Závažia. 35g, type 84
BOSCH zadne svetlo
FEBI - Kotúč brzdový
VALEO - Sada spojková
VALEO - Spínač riadenia
Predná miežka AUDI - Autonet
Pracovný odev PETERSON - spodok
Pracovný odev PETERSON - vrch
Pracovný odev BOSCH - PETERSON
Reklamné tričko PETERSON - sivá
Vesta BOSCH - PETERSON, čierna
Polokošela - ROTINGER - PETERSON, tm. mod.
Polokošela BOSCH - PETERSON, sivá
Vesta BOSCH - PETERSON, čierna
REMA TI TOP PLUG SEALFIX 50
REMA TIP TOP SEALFIX, lepidlo na pneumat.
BOSCH skrinka na žiarovky
ROTINGER Kotúč brzdový
SKF - Ochranná sada tlmiča
SKF - Hnací hriadeľ
Tesnenie - LAND ROVER
Predná mriežka - HONDA
Sada kĺbov hnacieho hriadeľa MEYLE
TRW - lanko parkovacej brzdy
FEBI - Tesnici Krúžok
FEBI - Uloženie, manuálna prevodovka
FEBI - Rameno zavesenia kolies
FEBI - Náhradný diel
FEBI - olejový filter
KYABA - amortizátor
Predná mriežka
Náhradný diel RENAULT - lišta
Náhradný diel - dvere
Predná mriežka
Náhradný diel FORD
Náhradný diel - Lišta
Náhradný diel - svetlomet TYC
Náhradný diel - tlmič výfuku
Náhradný diel, ASMET tlmič výfuku FORD
Lanko ručnej brzdy, VW
ROX Destilovaná vod 1liter
Náhradný diel mriežka - poškodená
Náhradný diel
Svetlo
Hadica, unikat. Paliva AUTOMOTIVE
Nasávacia hadica THERMOTEC
Panel obl. stlpika karos. SUBARU
Remenica ozubená
Diel WHEEL BREAKING KITS ABS
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3402
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3404
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3432
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3438
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3444
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3447
3448
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3456
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71-3821-00
1UO837099D
33 50 2 290 317
654 1N2
YM 10.9
5Q0 711 202 B
N10127707-E
16128552
6810 0624 AA - 005
6809 5406 AA - 001
03G-103-385-A
NSC 500590
03L 145 757 H
GL110416
77 03 101 505
5E0 998 225
31303
L 16/15 0R
8529SJ
8693295
WBD172
VKJC 4479
55696971
966479212
DRA3806N
04L121011
1382021
403.730
105-0680
C14.L2.C1
1987302814
811 907 343 B
12273
165.480
1987302813
025
3397118907
3397033233
684400210
1862873042
0192.12
0633.20
57083
54 85 931
VC-6200e
47109445
SS10925
1J0 919 133
2188
832.971
1201674
1201675
36-A97-A
230235300
1457433158
1457070013
PON90665001
6110980626
KB2420
GF3531
97185863
8105.600IV
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Tesnen. kolena sac. potrubia VICTOR REINZ
Zámok dverí predný
Tlmič nárazov
Náhradný diel
Náhradný diel - šrób
Prevod poistky
Šrób M8x25
Náhradný diel
Náhradný diel Ricambi- tesnenie
Náhradný diel Ricambi
Náhradný diel - šrób
Skrutka M6x88
diferenciál snímača tepl. oleja LAND ROVER
Tesnenie
Hadica
Skrutka
Držiak svetlometu ŠKODA
FEBI brzdový kotúč
Rameno ľavé a pravé - použité
Obloženie podblatníka
Podbeh VOLVO
Brzdový kotúč - QWP
SKF - hnací hriadeľ
Náhradný diel
BOSCH kotúč
Alternátor
Vodné čerpadlo
Náhradný diel FORD
ELRING - Tesniaci krúżok drieku ventilu
QUICK BRAKE sada príslušenstva bezdovej čeľuste
hadička PEUGEOT
BOSCH žiarovka P21 5W
HELLA - ovládací ventil
Tesnenie
Osram žiarovka
BOSCH - žiarovka brzdové koncové svetlo 21/4W, 12V
skrutka
BOCH Aerotwin Retro Stieracia lišta
BOSCH Gumička stierača
BOSCH KTS 200
Náhradný diel BORG & BECK
REMSA - Brzdové platničky
REMSA - Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy
SIDEM Zvislý / nosný čap
A.C.I. zadné svetlo
Ventilkit
Náhradný diel - lícované pero
DELPHI Snímač impulzov kľukového hriadeľa
Tesniaci krúžok
Tesnenie
Tesnenie hlavy valcov ELRING
Podložka pod nohy
Podložka pod nohy
BOGE - tlmič
ZIMMERMANN brzdový kotúč
BOSCH vzduchový filter
BOSCH palivový filter
Skrutka
Náhradný diel
Náhradný diel KNORR / BRMS
Náhradný diel AUTONET
Náhradný diel
Náhradný diel AUTONET
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PO03G103638A
7617495201
7612160145A4
5204639
140350084
100325004
5481326100
F026400492
562007093110
450385
133525
50-0258
1452895
0004943 v0002
03360
B007665
AF 07/096
7P6962125A
250-254
1234335805
MQA1811
809007
6396703
P1241
1987377372
1987435026
54600 4A000
n147/4std
53767
E081
BD588
82-0010
82-0417
82-0009
3397015047
3397004990
404705
10H01162 9.13
110-226
4154033030
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Náhradný diel AUTONET
Náhradný diel BLAUPUNKT
Náhradný diel BLAUPUNKT
o krúžok
priechodka ramena riadenia
tesnici krúžok
Náhradný diel Huyndai
BOSCH Vzduchový filter
Šrób
Quartz 5W 30 5L
Náhradný diel DELPHI
Relé maximálneho prevodového stupňa palivového čerpadla
Náhradný diel OPEL
Náhradný diel
Náhradný diel
Skrutka
Lanko
Náhradný diel VW
Skrutka s gumou
Náhradný diel
BOSCH - rotor rozdelovača
MAGNETI MARELLI - alternátor
Náhradný diel - svetlo pravé
Náhradný diel
PRO TEC
Lanko
BOSCH filter M5026
huyndai nahradny diel
Náhradný diel GLYCO
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
GALIA
Náhradný diel TRW
MAX GEAR - brzdový strmeň
MAX GEAR - brzdový strmeň
MAX GEAR - brzdový strmeň
BOSCH stierače H451
BOSCH stierače H304
Predná mriežka
Náhradný diel DENSO
Náhradný diel
Náhradný diel WABCO
Náhradný diel BOSCH
ZIMMERMANN - rotor kotúčovej brzdy
ZIMMERMANN - brzdový kotúč
ZIMMERMAN - kotúčová brzda predná
Náhradný diel AUDI
BOSCH olejový filter
BOSCH olejový filter
BOSCH olejový filter
SHARP Mikrovlnná rura
Kuller - koncentrát do chladiča
CASTROL olej 75W90
REMSA - Brzdové platničky
FEBI rameno zavesenia kolies
Náhradný diel MEYLE
Náhradný diel
HELLA - Ventilátor
FILTRON - Filter
Náhradný diel BOSCH
Náhradný diel BOSCH
Náhradný diel BOSCH
Náhradný diel BOSCH
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420008610
6U0853816
049.141
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87142
A 222 860 27 85
1920 QK
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202 327 015
0532190
08685
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13063
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SACHS centrálna vysúvacia páka spojky
BOSCH zapalovacia sviečka
Náhradný diel INA
Lišta
Tesnenie kolena sac. Potrubia ELRING
BERU Riadiaca jednotka času žeravenia
Sada kĺbov hnacieho hriadeľa MEYLE
Vnútorný ventilátor NISSENS
Náhradný diel MERCEDES
Náhradný diel
SABO tlmič pruzenia IVECO
Tesnenie
MOBIL SUPER 5W-20 1L
FEBI obehová / vodiaca kladka ozubeného remeňa
FEBI - zvislý / nosný čap
FEBI - ozubený remeň
GEMO - lanko
FEBI - hadica chladiča
FEBI - ochranná sada tlmiča proti prachu
Náhradný diel BMW - hadička
BOSCH snímač plniaceho tlaku
MOPAR Náhradný diel
BOSCH tesnici krúžok
BOSCH kotúč brzdový
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
Náhradný diel
A.I.C. - Diel náhradný do automobilu
TOTAL QUARTZ 0W 30 5L
Náhradný diel
FEBI - manžeta riadenia
Náhradný diel QWP
Náhradný diel - pružina PEUGEOT
Náhradný diel - RICAMBI
Hadička
Náhradný diel - šrób
Náhradný diel - skrutka
Reklamný baner VISIOFLEX so zavesením
Liquid Buffer REMA TIP TOP, 500ml
BOSCH - Zapalovacia cievka
A.I.C. olejový tlakový spínač
MAGNETI MARELLI náhradný diel
ALKAR spätné zrkadlo L
VALEO zapalovacia cievka - zlomená
Náhradný diel - valček modrý
ESCO - posypová soľ 52 kg
ALKAR Plechový disc 6Jx15, čierny
plášť MATADOR SIBIR SNOW používané
plášť PAXARO WINTER používané
plášť TAURUS ICE používané
koleso s plášťom BARUM - používané
koleso s plášťom YOKOHAMA - používané
koleso s plášťom SAVA - používané
plášť NOKIAN - používané
DISK Hyundai - používané
koleso s plášťom BARUM - používané
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K004077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Löbbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 29, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/235/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/235/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.10.2020, sp.zn: 27OdK/235/2020-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Eleonóra Löbbová, nar. 24.9.1979, bytom Hosťovce 29, 951 91 Hosťovce, Slovenská republika,
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky (od 1.1.2021-Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky), zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto
uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 203/2020 dňa
21.10.2020.
Správca po zistení, že sa v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, v zmysle ustanovenia
§167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Eleonóra Löbbová, nar.
24.9.1979, bytom Hosťovce 29, 951 91 Hosťovce, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K004078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbková Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krnča -, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/265/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/265/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/265/2020 zo dňa 12.11.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Michaela Štrbková, nar. 17.08.1986, bytom Krnča, 956 19 Krnča a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2020 dňa
19.11.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 20.11.2020 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.“ Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 24.09.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24.09.2020, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
správcom dňa 15.12.2020 , správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v
zmysle ustanovenia §167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Michaela Štrbková,
nar. 17.08.1986, bytom Krnča, 956 19 Krnča, sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b ods. 1, ust. §167c ods.
2 a 3 a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Nových Zámkoch, dňa 21.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K004079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónáš Alfréd
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 300 / 3, 935 74 Pastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/225/2020 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 31OdK/225/2020 zo dňa 7.10.2020 bol vyhásený konkurz na majetok
úpadcu Alfréd Jónáš, nar. 6.5.1982, bytom Pstovce 300/3. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku č.
197/2020 dňa 13.10.2020. Účinky konkurzu nastali dňa 14.10.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Alfréd Jónáš, nar. 6.5.1982, bytom Pastovce 300/3, v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
18.8.2020., úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Alfréd Jónáš, nar. 6.5.1982, bytom
Pastovce 300/3 z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K004080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Popovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 3/333, 911 08 Tovarníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/268/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/268/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Marián Popovič, 07.06.1979, bytom: Robotnícka 3, Topoľčany (ďalej tiež ako "dlžník") týmto
oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 21.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K004081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 308, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/195/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/195/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka Ing. Štefan Demeter, nar. 15.2.1953, bytom 935 75 Ipeľský Sokolec č.
308 (ďalej len " dlžník") v konkurznej veci vedenej pred Okresným súdom Nitra pod čk. 23OdK/195/2020 v zmysle
§ 167u ods. 1 ZKR oznamuje po speňažení konkurznej podstaty, zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K004082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovács Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 547, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/145/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/145/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Jozef Rovács,
nar. 26.01.1986, bytom Iža 547, 946 39 Iža, 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.
V Nitre, 21.01.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mátéová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 100, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/98/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/98/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Daniela
Mátéová, nar. 22.08.1972, bytom 951 43 Čakajovce 100, podnikajúci pod obchodným menom: Daniela Mátéová
DA-MA, IČO: 35 006 242, s miestom podnikania Mostná 13, 949 01 Nitra, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 23.03.1998, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 21.01.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázs Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/34/2020 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/34/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Gabriel
Balász, nar. 26.02.1978, bytom 945 01 Komárno, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 21.01.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K004085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Loránt Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 75/14, 949 01 Nitra - Čermáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/192/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/192/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Ing. Loránt Szabó, nar. 27.07.1971, bytom Hlboká 75/14, 949 01
Nitra – Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Loránt Szabó MOSSZ, IČO: 32 340 508 s miestom
podnikania Leninova 7, 925 22 Veľké Úľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.02.1993 som
zistila, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, na základe tejto skutočnosti
podľa ustanovenia § 167v ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka: Ing. Loránt Szabó, nar. 27.07.1971, bytom
Hlboká 75/14, 949 01 Nitra – Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Loránt Szabó MOSSZ, IČO: 32
340 508 s miestom podnikania Leninova 7, 925 22 Veľké Úľany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
17.02.1993 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Levice, dňa 21.1.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K004086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučková Miriama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obyce 205, 951 95 Obyce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/184/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 13.7.2020 v
právnej veci č.k. 29OdK/184/2020 majetok úpadcu : Miriama Kukučková, nar. 31.03.1987, bytom Obyce 205,
951 95 Obyce
v yh l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 29OdK/184/2020, v súlade s § 167p zákona č.
7/2005 Z.z., 3. kolo ponukového konania na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
zverejnený správcom v OV č.181/2020 dňa 21.9.2020 a to ako súpisová položka č:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo BMWe46, 330d touring, diesel, r.výr. 2001, farba strieborná,
nepojazdné, bez TTP, bez batérie
Súpisová položka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@gmail.com ).
Podmienky účasti: Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 29OdK/184/2020“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2021,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 3. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkané osobné motorové vozidlo.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva a zápisom v
registri motorových vozidiel znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 15.1.2021

K004087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Ing.Štefan Csányi podnikajúci pod obchodným
menom Ing.Štefan Csányi - C.Motors, IČO:
14082667
Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce
08.11.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/171/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/171/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.Štefan Csányi nar.08.11.1957, bytom Horná 1089/27,
941 10 Tvrdošovce, podnikajúci pod obchodným menom Ing.Štefan Csányi – C.Motors, IČO: 14082667,
s miestom podnikania Horná 1089/27, 941 10 Tvrdošovce, v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Oznámením
v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Nitre, dňa 21.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K004088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Hollý Gáboríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrinca Ottmayera 516/3, 010 04 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/19/2020 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/19/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú.
Závodie, zapísaná na LV č. 170 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1311/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
440 m2 v podiele 1/6
Súpisová hodnota majetku: 3 666,67 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú.
Závodie, zapísaná na LV č. 3156 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1311/4, záhrada o výmere 437 m2 v podiele
1/6
Súpisová hodnota majetku: 3 641,67 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
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Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú.
Závodie, zapísaná na LV č. 3156 ako stavba – dom, súp. č. 516, postavený na parc. č. 1311/2 v podiele 1/6
Súpisová hodnota majetku: 16 000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 2294 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/3, trvalý trávny porast o výmere 27 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 20,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 4411 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/1, trvalý trávny porast o výmere 112 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 60,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Žilina, Slovenská republika, k. ú. Trnové,
zapísaná na LV č. 4412 ako parc. registra „C“ a to parc. č. 1357/2, trvalý trávny porast o výmere 14 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v obci Lietava, Slovenská republika, k. ú.
Lietava, zapísaná na LV č. 1761 ako parc. registra „E“ a to parc. č. 2701, orná pôda o výmere 2 224 m2 v podiele
1/2
Súpisová hodnota majetku: 1 120,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku dlžníka, výpis z katastra
nehnuteľností
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Mgr. Filip Ďurajda, správca

K004089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka:Ivan Goral, nar. 04.02.1969, trvale bytom Turček 237, 038 48 Turček Dolný Turček, do funkcie ustanovený uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.01.2021, sp.zn.
7OdK/58/2020, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy
(vedľa ÚVN SNP), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť elektronicky na e-adrese: rkois@samsonpartners.sk.
V Ružomberku, dňa 20.01.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K004090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables» (cs) "Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty" (da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne« (de) „Aufforderung zur
Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“ (et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad" (el)
«Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες» (en) ‘Invitation to lodge a claim. Time
limits to be observed’ (fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» (it) «Invito all’insinuazione di un
credito. Termine da osservare» (lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro" (lt) "Kvietimas pateikti
reikalavimą. Privalomieji terminai" (hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők" (mt) "Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati" (nl) „Oproep tot indiening van
schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen” (pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać
terminów" (pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar» (sk) "Výzva na prihlásenie
pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny" (sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat” (sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att
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iaktta”
Informácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015
Základné informácie o dlžníkovi / Basic information about bankrupt
Ivan Goral, birthdate 04.02.1969, home address Turček 237, 038 48 Turček - Dolný Turček, SK
Spisová značka konania / Proceeding number
7OdK/58/2020
Správca / Trustee
Mgr. Richard Koiš, MBA
Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period
01. 03. 2021
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca: Ivan Goral (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.01.2021, sp.zn. 7OdK/58/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Ivan Goral (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Žilina, No. 7OdK/58/2020, dated on 05.01.2021, the bankruptcy was declared on the Bankrupt’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 dňa 12.01.2021. Dňom 13.01.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 6/2021 on 12.01.2021. Bankruptcy was declared on
13.01.2021.
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:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
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 declared of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in
one counterpart with the trustee to the address:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14.01.2021.
The date 14.01.2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall
not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if
it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only
from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are available on the
website
of
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
on
the
following
link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from
which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in
the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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 nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
rkois@samsonpartners.sk
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
rkois@samsonpartners.sk
V Ružomberku, dňa 20.01.2021
In Ružomberok, on 20.01.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty
Mgr. Richard Koiš, MBA, trustee of Bankrupt

K004091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 237, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/58/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Ivan Goral, nar. 04.02.1969, trvale bytom Turček 237, 038 48 Turček Dolný Turček, 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 platnom znení, týmto oznamuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý
môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľa v uvedenom
konkurznom konaní. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK80 8330 0000 0025 0163 1272 (účet vedený vo Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky).
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, ako
poznámku pre prijímateľa prosíme uviesť: preddavok - Goral.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 pohľadávku možno poprieť:
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. 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
odsek 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 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. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Na účel zloženia preddavkov správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí,
ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Ružomberku, dňa 20.01.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K004092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hronec Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelence 761/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/187/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/187/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, zapísaná
v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1774, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dušan Hronec, nar. 15.04.1995, trvale bytom Jelence 761/12, 034 01 Ružomberok, korešpondenčná adresa:
Lúžna 12, 851 04 Bratislava ,
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 21.01.2021, t. j. po skončení základnej
prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovenská
republika, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil pohľadávku v celkovej výške 60,- Eur.
Táto pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Eva Luticová, správca

K004093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 694 886
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K 33/2013 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 33/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca na základe právnej skutočnosti - z dôvodu speňaženia majetku úpadcu vylučuje zo Súpisu oddelenej
podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v OV č. 97/2014,dňa 23.5.2014, pod K 009759 a v doplňujúcom zverejnení
v OV 153/2014 zo dňa 11.8.2014 súpisové zložky zapísané v tomto súpise pod poradovými číslami
3.,6.,7.,9.,10.,11.,a 12., t. j.:

Por.číslo súpisovej zložky
3.
6.
7.
9.
10.
11.
12.

názov
Brúska na guľato RUP 28
Lis výstredníkový LEN 25
Lis výstredníkový LEN 25
Lis výstredníkový
Lis výstredníkový
Nožnice tabuľové
Ohýbačka hydraulická

Inventárne číslo
316
632
633
692
693
720
783

JUDr. Alena Balážová - správca

K004094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysela Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 205 / 15, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/172/2020 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/172/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 22.10.2020, sp. zn. 3OdK/172/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Martin Kysela, nar.: 27.07.1991, trvale bytom Družstevná 205/15, 010 04 Žilina – Bánová pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S 1855,
so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 209/2020 zo dňa 29.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 30.10.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 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.
Preskúmaním pomerov dlžníka, vykonaným vlastným šetrením, podľa zoznamu majetku dlžníka, informácií od
samotného dlžníka správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok a preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a zároveň počas 90 dní od vyhlásenia konkurzu nebola prihlásená žiadna prihláška veriteľa t.j.
žiadny subjekt nemá postavenie veriteľa v tomto konkurznom konaní.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 a 2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Martin
Kysela, nar.: 27.07.1991, trvale bytom Družstevná 205/15, 010 04 Žilina – Bánová sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Martin Kysela, nar.: 27.07.1991, trvale
bytom Družstevná 205/15, 010 04 Žilina – Bánová, zrušuje.

V Žiline 21.01.2021
JUDr. Jana Košová, správca

K004095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Gilk
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1967
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
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
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JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Miloš Morvay, nar.
23.12.1965, trvale bytom Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: E. Penkalu
880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/61/2020, týmto
v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok,
ktorým je účet vedený v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK92 0900 0000 0003 5242 3015.

V Žiline dňa 21.01.2021
JUDr. Ľuboš Gilk, správca

K004096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Gilk
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1967
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Miloš Morvay, nar.
23.12.1965, trvale bytom Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: E. Penkalu
880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/61/2020, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod. do 11.30 hod. a od
12.00 hod. do 15.30 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 910 707 599, príp. e-mailom:
judr.lubosgilk@gmail.com

V Žiline dňa 21.01.2021
JUDr. Ľuboš Gilk, správca

K004097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuniaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rojkov 387, 034 92 Stankovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/35/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/35/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Kuniaková, nar. 31.07.1977, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stankovany 387, 034 92 Stankovany - Rojkov, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 21.01.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K004098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Gilk
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1967
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
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(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca dlžníka: Miloš Morvay, nar.
23.12.1965, trvale bytom Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: E. Penkalu
880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Žilina
sp.zn. 7OdK/61/2020-25 zo dňa 13.01.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021
vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený: JUDr. Ľuboš Gilk, Štrková 95/21, 010 01 Žilina,
Slovensko, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu:
S 1967.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Miloš Morvay, born on: 23.12.1965, residing at Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš,
address for correspondence E. Penkalu 880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš, is to inform you, that was officially
declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court Žilina No
7OdK/61/2020-25 zo dňa 13.01.2021, which was announced in the Commercial Bulletin No. 11/2021 from
19.01.2021 and simultaneously: JUDr. Ľuboš Gilk, Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Trustee
registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1967, was
appointed as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Ľuboš Gilk, Štrková 95/21, 010 01
Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu k číslu konania 7OdK/61/2020; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina,
so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 7OdK/61/2020 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Ľuboš Gilk,
Štrková 95/21, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 7OdK/61/2020 whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy; in one counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 7OdK/61/2020
(§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
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If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the Trustee. The registration of such
lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with
stating the creditor and the registered amount (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement delivered
to the Trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, delivered to the Trustee
in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will cease to exist (§ 28
sec. 4 BRA). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
claim in the bankruptcy proceedings in question.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to hand over that, what
the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could be applied against the affected
estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying of all other claims against this estate (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence 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 of the claim from the general estate, e) total amount of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can ́t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. Mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 21.01.2021
JUDr. Ľuboš Gilk, správca
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K004099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuniaková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rojkov 387, 034 92 Stankovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/35/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/35/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Kuniaková, nar. 31.07.1977, trvale bytom
Stankovany 387, 034 92 Stankovany - Rojkov, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje, že končí
konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku dňa 21.01.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K004100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: esp dk, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1843/51 / 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 420 022
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/4/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/4/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zrušení termínu prvej schôdze veriteľov úpadcu esp dk, s.r.o.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie (pre Žilinský kraj):
Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), ako Správca úpadcu esp
dk, s.r.o., so sídlom Západ 1843/51, 028 01 Trstená, IČO: 47 420 022 (ďalej len „Úpadca“) v nadväznosti na
oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 2/2021 pod značkou
záznamu K000333 dňa 05.01.2021, prostredníctvom ktorého Správca zvolal prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na
deň 08.02.2021 o 10:30 hod. v sídle kancelárie Správcu pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, týmto

oznamuje účastníkom konkurzného konania, že zvolanú prvú schôdzu veriteľov ruší,

v súlade so zákonom 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.
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Nový termín konania prvej schôdze veriteľov oznámi správca účastníkom konkurzného konania bezodkladne po
tom, ako odpadnú dôvody jej zrušenia, a to zverejnením oznamu o zvolaní prvej schôdze veriteľov v Obchodnom
vestníku MS SR.

V Žiline, dňa 21.01.2021

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: esp dk, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západ 1843/51 / 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 420 022
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/4/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu esp dk, s.r.o.

Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná
10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265 úpadcu esp dk, s.r.o., „v konkurze“, so sídlom Západ 1843/51, 028 01
Trstená, IČO: 47 420 022 dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o majetok podliehajúci konkurzu v súlade s § 67 ods.
1 písm. a) ZKR, a to nasledovne:
Súp. položka č. 7
Pozemok reg. „C“, parc. č. 1424/198, o výmere 122m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúci sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.: Trstená, zapísaný na LV č. 3994 vedeným Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 2.440,- EUR
Súp. položka č. 8
Pozemok reg. „C“, parc. č. 1424/199, o výmere 78m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci
sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.: Trstená, zapísaný na LV č. 3994 vedeným Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 1.560,- EUR
Súp. položka č. 9
Pozemok reg. „C“, parc. č. 1424/209, o výmere 9m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci
sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.: Trstená, zapísaný na LV č. 3994 vedeným Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 180,- EUR
Súp. položka č. 10
Pozemok reg. „C“, parc. č. 1424/210, o výmere 250m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajúci sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.: Trstená, zapísaný na LV č. 3994 vedeným Okresným
úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 5.000,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súp. položka č. 11
Pozemok reg. „C“, parc. č. 1424/211 o výmere 30m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci
sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.: Trstená, zapísaný na LV č. 3994 vedeným Okresným úradom
Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 600,- EUR
Súp. položka č. 12
Stavba – Autoumývarka so súp. č. 1843 postavená na pozemku – parcela registra KN „C“, parc. č. 1424/210
a pozemku parcele registra KN „C“, parc. č. 1424/209, nachádzajúca sa v okrese Tvrdošín, obec: Trstená, k. ú.:
Trstená, zapísaná na LV č. 3994 vedeným Okresným úradom Tvrdošín, katastrálnym odborom, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: ½, súpisová hodnota: 150.000,- EUR
Poznámka o spornom zápise k súp. položkám č. 7 až č. 12: vlastnícke právo fyzickej osoby Ivan Slovík, nar.
16.09.1955, bytom č. 90, 029 45 Rabčice zapísané na LV č. 3994

Dňa 21.01.2021
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K004102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bennár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1136 / 24, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1975
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/538/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/538/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva debt solutions, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Štefan Bennár, bytom Nemocničná 1136/24, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, dat. nar.: 20. 12. 1975
(ďalej len „Dlžník“) 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 Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
insolva debt solutions, k.s., správca Štefan Bennár
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K004103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
42 005 680, značka správcu S1140 ako správca úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“, so sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533,
zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 689/S
(ďalej aj len ako „Úpadca“) týmto zverejňuje oznámenie o zmene súpisu majetku všeobecnej podstaty
v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu v rozsahu zmeny súpisovej hodnoty a právneho dôvodu vzniku nižšie
identifikovaných súpisových zložiek majetku.
Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 385.614,35 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.06.2009, sp. zn.: 26 Cbi 6/2009,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06.08.2009 a vykonateľnosť dňa 11.08.2009
Dlžník: ZOMAT, s.r.o., so sídlom Košická 44, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 038 571
Súpisová hodnota: 385.614,35 EUR
Oznámenie o doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu
a predmetnú súpisovú zložku majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 180/2009 zo dňa 18.09.2009.

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 55.135,10 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05.10.2009, sp. zn.: 61 Cbi 8/2009,
ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 04.11.2009 a vykonateľnosť dňa 10.11.2009 v spojení s Opravným uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.12.2009
a vykonateľnosť dňa 17.12.2009
Dlžník: ZOMAT, s.r.o., so sídlom Košická 44, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 038 571
Súpisová hodnota: 55.135,10 EUR
Oznámenie o doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu
a predmetnú súpisovú zložku majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 44/2010 zo dňa 05.03.2010.
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K004104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 14.01.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Zvolen

IČO
00 320 439

Ulica
Námestie slobody

Číslo Obec PSČ
Štát
22
Zvolen 960 01 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
1 264,30 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K004105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biomasa MK, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2020 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1709, správca úpadcu:
BIOMASA MK, s. r. o., so sídlom Jarmočná 33, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 35 859 822, oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž
223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K004106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubincová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 360, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/781/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/781/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci sp. zn.: 5OdK/781/2019 dlžníka Denisa Kubincová, nar. 28. 06. 1982, trvale bytom Stožok 360,
962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Denisa Kubincová, s miestom podnikania Stožok
360, 962 12 Detva, IČO: 45 911 916, správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Suma určená k rozvrhu 4 637,21 €.
celková výška prihlásených zistených pohľadávok veriteľov je v sume 5 609,95 €.
percento uspokojenia 82,66 %
Nezabezpečení veritelia:
č.
1
2

Zistená
pohľadávka
309,72
5 300,23
5 609,95

Veriteľ
Tatra banka, a.s., Bratislava
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Spolu

%
5,52
94,48
100

Uspokojenie
pohľadávky
256,02
4381,19
4637,21

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľov, aby sa v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s predloženým návrhom, prípadne
či uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu.
Vo Veľkom Krtíši dňa 20.01.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K004107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danyiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1311/3, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/450/2020 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/450/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/450/2020 zo dňa 16.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Monika Danyiová, nar. 29.04.1966, trvale bytom Tajovského 1311/3, 986 01 Fiľakovo, obchodné
meno: Monika Danyiová – MINI ZOO -AQUASKLO, s miestom podnikania Radničná 17, 986 01 Fiľakovo a za
správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
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Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 205/2020 zo dňa 23.10.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
24.09.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 24.09.2020,
súčinnosti tretích osôb a na základe osobného stretnutia s dlžníkom. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Monika Danyiová, nar.
29.04.1966, trvale bytom Tajovského 1311/3, 986 01 Fiľakovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Monika Danyiová, nar. 29.04.1966, trvale
bytom Tajovského 1311/3, 986 01 Fiľakovo, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 21.01.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K004108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1867/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1987
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/517/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/517/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 21.01.2021
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K004109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ina Šarközyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhrbská 277/74, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/521/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/521/2020
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ustanovenia § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov „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.
JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Ina Šarközyová, nar. 19.02.1987, trvale bytom Záhrbská 277/74, 968
01 Nová Baňa, oznamuje, že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je
možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Vo Veľkom Krtíši dňa 21.01.2021
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K004110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Baštou 24 / 31, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/469/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/469/2020
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
Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca
dlžníka: Katarína Berkyová, nar. 8.5.1991, trvale bytom Pod Baštou 24/31, 962 02 Vígľaš týmto v zmysle §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Katarína
Berkyová, nar. 8.5.1991, trvale bytom Pod Baštou 24/31, 962 02 Vígľaš, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K004111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohorelá 3, 977 01 Pohorelá Maša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/548/2020 S1823
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/548/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/548/2020, zo dňa 16.12.2020 (zverejnenie v OV
246/2020), bol na majetok Ivan Eremiáš, nar. 27.07.1966, trvale bytom Pohorelá3, 977 01 Pohorelá Maša,
vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Peter Škrabák, so sídlom
kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom
konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, a tov pracovných dňoch v čase od 08:00 do 12.00
hod. a od 14:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, e-mailom na: peter@skrabak.skalebo telefonicky na tel. č.0917 320 902.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K004112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohorelá 3, 977 01 Pohorelá Maša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/548/2020 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/548/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu Ivan
Eremiáš, nar. 27.07.1966, trvale bytom Pohorelá3, 977 01 Pohorelá Maša, s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011
2215 5005. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia min. 350,- EUR v zákonnej výške s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K004113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peniak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Tisovník 268, 962 75 Horný Tisovník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1979
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

2OdK/417/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Ulica
Lesnícka

Číslo
23

Obec
Pliešovce

Prihlásená suma
10 940,55 Eur

insolva debt solutions, k.s., správca Peter Peniak

K004114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Demková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 6594 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1990
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/416/2020 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/416/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Upustenie od 3. kola verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 6/2021 zo dňa 12.1.2021 pod č.
K001465 a opravy zverejnenej v OV č. 10/2021 zo dňa 18.1.2021 pod č. K002604
Na základe Národnou radou Slovenskej republiky schváleného zákona č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a podľa ustanovenia § 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,
v zmysle ktorého sú dražobník, súdny exekútor a správca 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.)
správca oznamuje, že v dôsledku uvedeného u p ú š ť a od v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších
predpisov vyhláseného 3. kola verejného ponukového konania zverejneného v OV č. 6/2021 zo dňa 12.1.2021
pod č. K001465 a opravy zverejnenej v OV č. 10/2021 zo dňa 18.1.2021 pod č. K002604 na predkladanie
návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise majetku
všeobecnej podstaty:
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Súbor majetku nehnuteľností zapísaných pod súpisovou zložkou č. 2, 3 a 9 v súpise majetku všeobecnej podstaty
– Súbor 1, ktorého súpisová hodnota je 4042,- EUR:
2.
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
Výmera: 147 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 364;
Parcelné číslo: 22;
Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36;
Súpisová hodnota majetku: 40,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

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

9.
Súpisné číslo: 464;
Druh stavby: rodinný dom;
Postavený na parcele: 23;
Číslo LV: 803;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 4000,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

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

4.
Druh pozemku: orná pôda;
Výmera: 507 m2;
Okres: Turčianske Teplice;
Obec: Horná Štubňa;
Názov katastrálneho územia: Horná Štubňa;
Číslo LV: 803;
Parcelné číslo: 36;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcela registra „C“;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7/36;
Súpisová hodnota majetku: 700,- EUR;
Dôvod zápisu do súpisu majetku: spoluvlastníctvo úpadcu;
Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu do súpisu majetku: 4.11.2020

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

Verejné ponukové konanie, od ktorého bolo upustené, bude nanovo vyhlásené správcom uverejnením v
Obchodnom vestníku po zániku prekážok
Vo Zvolene, dňa 21.1.2021
MS Insolvency, k. s., správca úpadcu
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K004115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 104 / 2, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/744/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/744/2019 zo dňa 25.07.2019, zverejneným v
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Obchodnom vestníku č. 148/2019 dňa 02.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Baran,
nar. 21. 09. 1960, trvale bytom Obchodná 104, 991 06 Záhorce (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca Dlžníka v konkurznom konaní vedenom na OS BB pod sp. zn. 4OdK/744/2019, v súlade s ust. § 167n
ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje týmto:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 13/2021 zo dňa 21.01.2021 pod
K003395, a to:

Druh
Výmera Štát,
pozemku v m²
obec

orná pôda 570

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN
250

trvalý
trávny
porast

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN
349

orná pôda 1409

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN
546

trvalý
trávny
porast

38321

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

876

EKN

ostatná
plocha

6

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN

trvalý
trávny
porast

14659

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN

718

Hodnota
zapisovaného
Poznámky,
Spoluvlastnícky
majetku určená Upozornenia,
Iné
podiel
odhadom
údaje
správcu
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
45/32368
0,15 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
45/32368
0,50 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
45/32368
0,35 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
571 45/32368
1,80 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
294/9 45/32368
0,05 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
296/1 45/32368
0,70 €
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;

okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
územie
vlastníctva parcely
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425

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

CKN
296/10

45/32368

0,05 €

orná pôda 680

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
192

45/32368

0,20 €

trvalý
trávny
porast

1735

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
236/501

45/32368

0,10 €

trvalý
trávny
porast

1

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
236/503

45/32368

0,01 €

trvalý
trávny
porast

2918

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
236/504

45/32368

0,15 €

trvalý
trávny
porast

23071

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
1

45/32368

1,15 €

ostatná
plocha

78

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Bešeňová

Bešeňová

896

EKN
406/2

45/32368

0,02 €

trvalý
trávny
porast

15252

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Potok

Potok

300

EKN
611/502

45/32368

0,50 €

trvalý
trávny
porast

406/

Slovenská

Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 94/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 26/13;
Spoločné
nehnuteľnosti
podielnikov - Urbárske
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trávny
porast

59024

Slovenská
republika,
Ružomberok,
Potok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Potok

300

EKN

612 45/32368

Deň vydania: 26.01.2021

1,95 €

pozemkové
spoločenstvo
Bešeňová
(k.ú.
Bešeňová LV č. 876,
896, k.ú. Potok LV č.
300); PVZ 26/13;

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“).
Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku Dlžníka – spoluvlastníckeho podielu na
Nehnuteľnostiach - tvoreného vyššie uvedenými jednotlivými súpisovými zložkami majetku.
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne Správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo emailom: stela.chovanova@gmail.com.
B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec - súpisová zložka majetku - samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie Správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/744/2019 Urbár - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet Správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet Správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu riadne v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet Správcu. Účtom Správcu pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do
poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „474420191“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, t.j. za celý súbor Nehnuteľností - predmet speňažovania. V
prípade predloženia viacerých ponúk toho istého záujemcu, Správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená
do kancelárie Správcu ako posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka
musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.
Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Podpis záujemcu.
F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba niektorej
Nehnuteľnosti / niektorých Nehnuteľností - súpisovej zložky / súpisových zložiek majetku - samostatne a nie
súboru Nehnuteľností ako celku); neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený Správcom riadne a včas, je Správca
oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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G. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené Správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii Správcu.
H. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu.
I. Víťaza ponukového konania Správca za zákonne splnených podmienok vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v
lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania Správcom, pričom ním uhradená záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v
stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom, ako aj poplatky spojené
s overovaním podpisov na vyhotoveniach kúpnych zmlúv, bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
J. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej kúpnej ceny) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
L. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na
záujemcom označený účet.
M. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou Správcovi na bankový účet vedený v
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT):
BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „9474420191“.
JUDr. Stela Chovanová, Správca

K004116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Crystal, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. Stračinu 1662/1, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 047 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2020 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Crystal, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 962 12 Detva, S Stračinu 1662/1, IČO: 36 047 872, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7052/S, oznamuje, že 1. schôdza veriteľov zvolaná na deň 29.01.2021 o
10:00 hod, zverejnená v Obchodnom vestníku č. 248/2020 dňa 28.12.2020, sa uskutoční on-line formou
prostredníctvom aplikácie ZOOM. Bližšie informácie Vám poskytnem na telefónnom čísle 0907 889 961 alebo emailom: zdenka.majerova@gmail.com.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca
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K004117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dulák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 17, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2020 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Marek Dulák, nar. 14. 03. 1994, bytom Muráň 17, 049 01 Muráň 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 Marek Dulák, nar. 14. 03. 1994, bytom Muráň 17, 049 01 Muráň, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K004118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Lázóková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 97, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1981
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Nora Lázóková, nar. 23.7.1981, trvale bytom Bátka 97, 980 21 Bátka oznamuje účastníkom konkurzného
konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod
(obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na e-mailovu adresu: msinsolvency@trustee.sk, alebo na čísle mobilného telefónu: 00421 911 682 233.
MS Insolvency, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie
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K004119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Lázóková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 97, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1981
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Nora Lázóková, nar. 23.7.1981, trvale bytom Bátka 97, 980 21 Bátka oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky.
MS Insolvency, k.s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K004120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Lázóková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 97, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1981
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Nora Lázóková,
nar. 23.7.1981, trvale bytom Bátka 97, 980 21 Bátka, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/2/2021 zo dňa 15.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of Nora Lázóková, born on 23.7.1981, residing at Bátka 97, 980 21 Bátka, hereinafter only
,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2OdK/2/2021 date of January 15th 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.1.2021. Dňom
22.1.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in The Commercial Journal on January 21st
2021. Bankruptcy was declared on January 22nd 2021.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – MS Insolvency, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960
01 Zvolen, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica, Slovenská
republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - MS Insolvency, k.s., offices
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, where by it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to besigned by the
qualified electronic signature of person whitch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974
87 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.
MS Insolvency, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie / general partner

K004121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Polina 19, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/429/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/429/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Katarína Danková, nar. 11.01.1980, bytom Polina 19, 982 62 Gemerská Ves
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 21.01.2021

K004122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1989
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2019
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:
Tomáš Daniel, s miestom podnikania Železničná 2094/2, 960 01 Zvolen, IČO - 51843625 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 21.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K004123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvarová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Trnavá Hora -, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1966
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/998/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/998/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Zdena Zvarová, nar. 25.08.1966, bytom Obec Trnavá Hora, 966 11
Trnavá Hora (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa po
splnení rozvrhu výťažku končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K004124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 156/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/421/2020 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/421/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Mária Klimová, nar. 11.05.1951, bytom Partizánska 156/14, 965 01 Žiar nad Hronom 1
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 2/2021 zo dňa 05.01.2021 oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného
ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne:
POZEMOK zapísaný na LV č. 4340, kat. územie Žiar nad Hronom, obec ŽIAR NAD HRONOM, okres Žiar nad Hronom, a to:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku Výmera LV č. Kat. územie / obec
Štát Spoluvl. Súpisová hodnota
m2
podiel
v Eur
1.
2980
Orná pôda
959
4340 Žiar nad Hronom/ŽIAR NAD HRONOM
SR 1/1
3 500,00

(ďalej len ako ,,nehnuteľnosť“)
V lehote určenej na predkladanie ponúk bolo správcovi doručených sedem (7) ponúk na odpredaj vyššie
uvedenej nehnuteľnosti a ako víťazná bola vyhodnotená ponuka č. 2 vo výške 1 410,00 Eur.
Víťazný záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil
podmienky podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad správcu.
Správca považuje 1. kolo ponukového konania za úspešné.
Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR uhradí správcovi oprávnená osoba cenu dosiahnutú v
tomto ponukovom konaní a majetok z konkurznej podstaty vykúpi, správca písomne oznámi víťaznému
záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a nehnuteľnosti prevedie do vlastníctva oprávnenej
osoby, ktorá majetok vykúpila. Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto
skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty

K004125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOBY, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 491/8, 976 98 Podbrezová - Lopej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 859 296
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR, doručenie prihlášky pohľadávok konkurzného veriteľa po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, a to: ·
·

Divitia-DV s.r.o., so sídlom Horná Lehota 907, 976 81 Podbrezová, IČO: 48 054 968, prihlásil dňa
21.01.2021 pohľadávky v celkovej sume 1.389,20 €, pohľadávku veriteľa zapísal do zoznamu pohľadávok
dňa 21.01.2021.

Mgr. Robert Antal
správca

K004126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanič Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 139 / 133, 974 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
KASATKIN Recovery, k. s., správca úpadcu: Lukáš Ivanič, nar. 10.10.1988, trvale bytom Partizánska 139/133,
Žiar nad Hronom, v zmysle ust. § 96 v spojení s ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje:
·

zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s.,
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá
obchodná banka, a.s.

Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate je pre zabezpečeného veriteľa a veriteľov pohľadávok proti
oddelenej podstate veriteľa Československá obchodná banka, a.s. k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii
správcu.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
Podľa ust. § 96 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. „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.“.
V Banskej Bystrici, dňa 21.01.2021
KASATKIN Recovery, k. s., správca úpadcu

K004127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamujem, že dňa 21.01.2021, t.j. po uplynutí základnej,
45-dňovej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktoré
boli zapísané do zoznamu pohľadávok nasledovne :
veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 35, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
por. č. 8.1.
právny dôvod : nesplatený úver zo zmluvy o úvere č. 620400011 zo dňa 21.06.2016
celková prihlásená suma : 490,00 EUR
por. č. 8.2.
právny dôvod : nesplatený úver zo zmluvy o úvere č. 620400081 zo dňa 15.12.2016
celková prihlásená suma : 2 029,56 EUR
Podľa ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pričom
ustanovenia § 32 ods. 3,5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Viera Cibulová, správca

K004128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CARBON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zmene termínu konania schôdze veriteľov
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika (ďalej aj len ako „Správca“) ako reštrukturalizačný správca dlžníka CARBON a.s., so
sídlom na ulici Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, Slovenská republika, IČO: 36 050 709, zapísaného v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 678/S (ďalej aj
len ako „Dlžník“) týmto oznamuje veriteľom Dlžníka, že mení termín konania schôdze veriteľov pôvodne
zvolanej na deň 27.01.2021 o 11:00 hod., a to s ohľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo
30/2021 zo dňa 17.01.2021, ktorým bol na území Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa 27.01.2021 od 05:00
hod. opätovne zavedený zákaz vychádzania, ako aj s ohľadom na odporúčanie konkurzného súdu uložené
Správcovi dňa 20.01.2021, v zmysle ktorého „[s] ohľadom na aktuálnu epidemiologickú 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, konkurzný súd v záujme ochrany života a zdravia osôb, nie len
účastníkov konania, ale aj v záujme ochrany a zachovania práv účastníkov konania, odporúča správcovi zmeniť
termín konania schôdze veriteľov zvolanej na 27.01.2021 v reštrukturalizácii dlžníka CARBON a.s., so sídlom na
ulici Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, Slovenská republika, IČO: 36 050 709 s novým termínom konania schôdze
veriteľov najskôr v druhej polovici februára 2021, prípadne zvážiť korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť
účasť veriteľov dlžníka oprávnených hlasovať na schôdzi veriteľov prostredníctvom elektronických prostriedkov“.
Správca zároveň oznamuje veriteľom Dlžníka, že schôdza veriteľov sa uskutoční v zmenenom termíne dňa
24.02.2021 o 11.00 hod. (prezentácia veriteľov prihlásených pohľadávok od 10:30 hod.) v priestoroch kancelárie
Správcu na adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Hlasovanie o prípadnom návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Záver
Veritelia – fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, veritelia – právnické osoby sa pri
prezentácii musia preukázať výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti
osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným
splnomocnením. V prípade, ak je zástupca veriteľa právnickou osobou, predloží spolu s písomne udeleným
splnomocnením aj výpis z obchodného registra zástupcu veriteľa.
Správca upozorňuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že každý účastník schôdze veriteľov v reštrukturalizácii
Dlžníka je povinný dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na
zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v čase konania schôdze veriteľov.
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Správca súčasne oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade, ak opatrenia prijaté za
účelom poklesu ochorení COVID – 19 na území Slovenskej republiky účinné v deň konania schôdze
veriteľov budú vylučovať alebo podstatným spôsobom sťažovať osobnú účasť veriteľov prihlásených
pohľadávok na schôdzi veriteľov zvolanej na deň 24.02.2021, Správca zabezpečí vedenie schôdze
veriteľov prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie za predpokladu, že každý z veriteľov
Dlžníka oprávnený hlasovať na schôdzi veriteľov prejaví na výzvu Správcu s takto zvolenou formou
vedenia schôdze veriteľov svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.
V prípade vedenia schôdze veriteľov prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie sa veritelia,
Dlžník, sudca alebo ním poverený vyšší súdny úradník identifikujú uvedením osobitného špecifického
alfanumerického alebo iného kódu, ktorý im bude za tým účelom poskytnutý Správcom v čase pred
konaním schôdze veriteľov. Každému z veriteľov, Dlžníkovi a sudcovi alebo ním poverenému súdnemu
úradníkovi bude Správcom pridelený iný špecifický alfanumerický alebo iný kód. Veriteľ a Dlžník je
oprávnený Správcom pridelený alfanumerický alebo iný kód poskytnúť jedine a výlučne osobe oprávnenej
konať v mene veriteľa alebo Dlžníka. Preto platí, že osoba, ktorá za účelom účasti na schôdzi veriteľov
vedenej prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie uvedie Správcom poskytnutý
alfanumerický alebo iný kód pridelený (a) veriteľovi, je osobou oprávnenou konať na schôdzi veriteľov
v mene a na účet veriteľa v rozsahu, v akom toto právo prislúcha veriteľovi v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“); (b) Dlžníkovi, je členom štatutárneho orgánu
Dlžníka a/alebo zástupcom Dlžníka; a (c) sudcovi alebo poverenému vyššiemu súdnemu úradníkovi, je
osobou oprávnenou vykonávať dohľad nad vedením schôdze veriteľov v zmysle príslušných ustanovení
ZKR.
V prípade technických problémov spôsobujúcich nemožnosť prostredníctvom elektronickej komunikácie nadviazať
spojenie so všetkými veriteľmi prihlásených pohľadávok, s Dlžníkom a so sudcom alebo povereným vyšším
súdnym úradníkom, môže dôjsť k zmene času konania schôdze na neskoršiu hodinu.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K004129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Bartoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Beata Bartoňová, nar.
26.11.1970, bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení nerkoších predpisov, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K004130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO VOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Turičkou 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 998 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: AGRO VOS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Pod Turičkou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30
998 247, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 4K/10/2020,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00
hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním
písomného podania správcovi na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: spravca@janciar.sk. Pri
nahliadaní do správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym
preukazom, zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K004131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO VOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Turičkou 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 998 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
"Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables"
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
"Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten"
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter"
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"
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"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba"
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a bservar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca úpadcu: AGRO VOS, s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom: Pod Turičkou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 998 247 (ďalej len „úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4K/10/2020 zo dňa 13.01.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku SR č. 13/2021 dňa 21.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a
za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, SR, značka
správcu S1614.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the: AGRO VOS, s.r.o. „v konkurze“, Pod Turičkou 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 998 247, Slovak
republic (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, Slovak republic, No. 4K/10/2020 dated on 13.01.2021, it was published in the Commercial bulletin SR
No. 13/2021 from 21.01.2021, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate and simultaneously
appointed Mgr. Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak republic, No. S1614, as the trustee
in the bankruptcy.
Dňom 22.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Bankruptcy was declared on 22.01.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).
1. 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. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a recovery proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the
bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36, 960 01
Zvolen, Slovak republic, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – Mgr. Slavomír Jančiar, Nám. SNP 70/36,
960 01 Zvolen, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers the application to the court District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic (§ 28 sec. 2 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. 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 (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
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8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The application form can be found on the website www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true.
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each 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).
12. 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).
12. 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).
13. 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).
13. 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).
14. 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).
14. 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).
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15. 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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. 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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne.
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge
to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in
respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the
objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does
not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration.
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
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Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Slavomír Jančiar - správca konkurznej podstaty
Mgr. Slavomír Jančiar - trustee of the Bankrupt

K004132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hauková Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 12937 / 19, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/510/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/510/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov spis. zn. 5OdK/510/2018-16 zo dňa 14.09.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 183/2018 dňa 21.09.2018, podanie K070823, bol vyhlásený konkurz na dlžníka Milena Hauková, nar.
21.08.1984, trvale bytom Majakovského 19, 080 01 Prešov. Do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Marián Lipa,
so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné. Uznesením Okresného súdu Prešov spis. zn.
5OdK/510/2018-26 zo dňa 19.09.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019, podanie
K083754, do funkcie správcu bola ustanovená Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3,
068 01 Medzilaborce.
Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, z tohto dôvodu sa konkurz dlžníka končí. V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZKR, sa
uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká
zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu, vychádzal pritom
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní
žiadny hodnotný majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o
žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. (Ing.
Marta Prigancová, správca)

K004133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K starej tehelni 12, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/424/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/424/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Kristína Holubová, nar. 01.08.1956, trvale bytom K Starej tehelni 12, 080 01
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Prešov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 5OdK/424/2020 týmto v súlade s § 32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, a to bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K004134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kasayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94/136, 059 04 Matiašovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/270/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/270/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Viera Kasayová, nar. 16.04.1985, Hlavná
94/136, 059 04 Matiašovce, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K004135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Dudičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1795/38, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/266/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Adriána Dudičová, nar. 07.07.1982, Podskalka
1795/38, 066 01Humenné, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca
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K004136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Mitrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/425/2020 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/425/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Natália Mitrová, nar. 27.01.1976, trvale bytom 080 01 Prešov
sp. zn.: 5OdK/425/2020
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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.
V Bardejove, dňa 21.01.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek – správc

K004137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B-NET, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 8 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 507 775
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/22/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka B-NET, a.s., so sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, podľa
§ 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca
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K004138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Katona v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/138/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Roman Katona, nar.
09.03.1974, trvale bytom 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Roman Katona, s miestom
podnikania Kollárova 1163/16, 058 01 Poprad v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
4OdK/138/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Roman Katona, nar. 09.03.1974, trvale bytom 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným
menom Roman Katona, s miestom podnikania Kollárova 1163/16, 058 01 Poprad, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K004139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kopčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dostojevského 2514/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/303/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/303/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Patrik Kopčák, nar.
12.05.1982, Dostojevského 2514/5, 058 01 Poprad v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/303/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
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podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Patrik Kopčák, nar. 12.05.1982, Dostojevského 2514/5, 058 01 Poprad, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K004140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/320/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/320/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 3OdK/320/2020-17 zo dňa 12.01.2021 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou a ustanovil do
funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 11/2021 dňa 19.01.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Janette Horvátová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca
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K004141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/320/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou
574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
3OdK/320/2020S1308 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K004142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Janette
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/320/2020 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/320/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
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(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: :
Janette Horvátová, nar. 20.06.1976, Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/320/2020-17 zo dňa
12.01.2021 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. 3OdK/320/2020-17 from January 12, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Janette Horvátová, date of birth 20.06.1976, domicile Pod Šibenou 574/21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 11/2021 z 19.01.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 20.01.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
11/2021 from January 19, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
January 20, 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 §
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166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
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application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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).
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14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K004143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Brandtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 179, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Nikola Brandtová, nar.
16.05.1994, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 179 v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
5OdK/322/2020, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Nikola Brandtová, nar. 16.05.1994, trvale bytom 059 86 Nová Lesná 179, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K004144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Makula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Jozef Makula, nar. 05.08.1974, Podskalka 5902/84, 066 01
Humenné, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4OdK/294/2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 240/2020 dňa 14.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
Mgr. Jakub Bodnár.
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According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Jozef Makula, nar. 05.08.1974, Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné, our
duty is to inform you, that District Court in Prešov, No. 4OdK/294/2020 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 240/2020 from 14.12.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr.
Jakub Bodnár as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
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i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Jakub Bodnár, správca (administrator)
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K004145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Makula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka Jozef Makula, nar. 05.08.1974, Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Slánska 20A, 080 06
Prešov, Slovensko, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do
14:30 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle 00421 908 640 990 alebo e-mailom na adresu spravca@bodnarlaw.sk.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

K004146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Pappová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/273/2020 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/273/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Ľudmila Pappová, nar.
26.09.1985, trvale bytom Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove 4OdK/273/2020 zo dňa 13.11.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku
224/2020 dňa 20.11.2020, č. zver. K083819, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K004147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Makula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/294/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Jozef Makula, nar. 05.08.1974, Podskalka 5902/84, 066 01 Humenné, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK80 1111 0000 0014 0192 2019 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Makula.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Jakub Bodnár, správca
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K004148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 134, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
Súpis majetku všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Por.
Druh
č.
1.

Obchodný
podiel

Hodnota
Opis súpisovej zložky
majetku v €
Obchodný podiel 34 % na základnom imaní obchodnej
spoločnosti SEDAKA, spol. s r.o., Humenné, sídlo: 1 128,593242
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 31 689 060.

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 21.01.2021
ZKR

JUDr. Martin Kirňak
správca

K004149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovec 11, 086 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/449/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/449/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: František Hanč, nar. 03.04.1966, trvale bytom 086 11 Hrabovec
11, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/449/2020, oznamuje veriteľom, 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 9:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K004150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovec 11, 086 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/449/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/449/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka František Hanč, nar. 03.04.1966, trvale bytom 086 11 Hrabovec
11, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/449/2020, 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 Tatra banke, a.s., IBAN: SK12 1100 0000 0029 3843 9136. 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.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K004151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovec 11, 086 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/449/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/449/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: František Hanč, nar. 03.04.1966, trvale bytom 086 11 Hrabovec 11
Deň zapísania majetku: 21. 1. 2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
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JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K004152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/222/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 7/2021 dňa 13.01.2021
vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č.
1. v súpisovej hodnote 200,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
1. osobný automobil Honda Civic 1.5
EČV: HE706CH
rok výroby: 1996
farba: strieborná metalíza svetlá
najazdených kilometrov 150 000
stav: auto je pojazdné, ale niekedy počas jazdy vypína motor, je nutná výmena tesnenia pod hlavou a chladiča.

fotky: https://photos.app.goo.gl/UU8LurhQj38HjxGz8
Do tretieho kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil tretie kolo ako
neúspešné.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka

K004153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4692 / 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/405/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/405/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) bolo v OV č. 7/2021 dňa 13.01.2021
vyhlásené 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č.
1. (ďalej len „predmet ponukového konania“).
1. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti STAVING L, s.r.o. so sídlom Račianska 88 B,
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 098 082, Register: Obchodný register Okresného
súdu Košice I, vložka č. 32059/V.
Do tretieho kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil tretie kolo ako
neúspešné.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka
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K004154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Karala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásny Brod 233, 068 01 Krásny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/242/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Martina Karalu, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K004155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Margetin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/440/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/440/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Miroslav Margetin, nar. 10.09.1980, trvale bytom Sokolovská 15, 066
01 Humenné, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/440/2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 249/2020 dňa 29.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
Mgr. Jakub Bodnár.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Miroslav Margetin, born 10.09.1980, permanently residing at Sokolovská
15, 066 01 Humenné, our duty is to inform you, that District Court in Prešov, No. 5OdK/440/2020 and promulgated
in the Commercial bulletin No. 249/2020 from 29.12.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Jakub Bodnár as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
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i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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

283

Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Jakub Bodnár, správca (administrator)

K004156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Margetin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/440/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/440/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka Miroslav Margetin, nar. 10.09.1980, trvale bytom Sokolovská 15, 066 01
Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Slánska 20A, 080 06 Prešov, Slovensko, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 07:30 hod. do 11:30 hod.
a od 12:30 hod. do 14:30 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na čísle 00421 908 640 990 alebo e-mailom na adresu spravca@bodnarlaw.sk.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Margetin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 15, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/440/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/440/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Miroslav Margetin, nar. 10.09.1980, trvale bytom Sokolovská 15, 066 01
Humenné, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK80 1111 0000 0014 0192 2019 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Margetin.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K004158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ščerbáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/316/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/316/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Viera Ščerbáková, nar. 25.06.1963, Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Viera Ščerbáková, IČO: 30 292 727, s miestom podnikania Mirka
Nešpora 18, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, Slovensko, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 07:30 hod. do
11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedenej adrese, telefonicky na čísle 00421 908 640 990 alebo e-mailom na adresu spravca@bodnarlaw.sk.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

K004159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ščerbáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/316/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/316/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jakub Bodnár, správca dlžníka: Viera Ščerbáková, nar. 25.06.1963, Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Viera Ščerbáková, IČO: 30 292 727, s miestom podnikania Mirka
Nešpora 18, 080 01 Prešov, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN: SK80 1111 0000 0014 0192 2019 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Ščerbáková.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K004160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ščerbáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/316/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/316/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Viera Ščerbáková, nar. 25.06.1963, Mirka Nešpora 4888/18, 080 01
Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Viera Ščerbáková, IČO: 30 292 727, s miestom
podnikania Mirka Nešpora 18, 080 01 Prešov, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/316/2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2021 dňa 12.01.2021, vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený Mgr. Jakub Bodnár.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Viera Ščerbáková, born 25.06.1963, permanently residing at Mirka
Nešpora 4888/18, 080 01 Prešov, our duty is to inform you, that District Court in Prešov, No. 3OdK/316/2020 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 6/2021 from 12.01.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Mgr. Jakub Bodnár as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
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a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
Mgr. Jakub Bodnár, správca (administrator)

K004161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Žiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 307/53, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/916/2019 S1498
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Okresný súd Prešov
5OdK/916/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli
prihlásené prihláškou nezabezpečenej pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí zákonom stanovenej
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968
·
·

prihláška nezabezpečenej pohľadávky s nasledujúcim obsahom:
Prihláška pohľadávky por. č. 1-10: Celková suma: 323,89,- Eur

Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť 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:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na bankový účet správcu bola pripísaná výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky, ktorá je dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur,
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možnom 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. Martin Kirňak
správca

K004162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, sp. zn. 1K/48/2016 nasledovnú pohľadávku veriteľa,
doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
·

pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 831 66
Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
99,50 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K004163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 72/96, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/66/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/66/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 7.2.2020, sp. zn.: 2OdK/66/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ján Koky, nar. 17.06.1985, Nový Dvor 72/96, 059 52 Veľká Lomnica (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v OV č. 30/2020 dňa 13.2.2020.
Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom vyplýva, že dlžník je vlastníkom rodinného domu, neskolaudovanej
stavby bez elektrickej a plynovej prípojky v obci Veľká Lomnica, stojacej na pozemku s viacerými vlastníkmi, z
ktorých ani jeden nie je dlžník. Vlastníctvo nehnuteľnosti dlžníkom nebolo potvrdené ani obcou Veľká Lomnica ani
Geodetickýma a krtografickým ústavom SR.
Dlžník si k uvedenej nehnuteľnosti uplatňuje nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."
Správca touto cestou oznamuje, že hodnota spoluvlastníckeho podielu na obydlí dlžníka, ak by sa existencia
obydlia potvrdila vzhľadom na to, že by sa malo jednať o neskolaudované obydlie, bez stavebného povolenia bez
elektrickej a plynovej prípojky stojace na pozemku vo vlastníctve tretích osôb je určená odhadom správcu v
súlade s § 167o odsek 2 ZKR na základe šetrení vykonaných v súlade s § 161 odsek 1 ZKR na 3000 Eur, a teda
by po speňažení uvedeného spoluvlastníckeho podielu dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov na základe čoho sa jedná o
majetok, ktorý správcom nemôže byť zapísaný do súpisu majetku a následne speňažovaný.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 alebo
hodnoty majetku dlžníka doručili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení alebo predložili znalecký
posudok a uhradili preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby a to v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Prešove, dňa 20.1.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K004164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Oeser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284 / 48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/266/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/266/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca majetku v konkurznej veci dlžníka Štefana Oesera, vedenej pod
značkou 4OdK/266/2020, zverejňujem v zmysle § 167j v spojení s § 76 a §77 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, súpis majetku všeobecnej podstaty :
P. Súpisová zložka majetku
Hodnota
č.
(€)
Motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF, rok výroby 1999, VIN: WVWZZZ1JZXD518214, EČ: PP047CL., farba: modrá,
1. počet najazdených km: nešpecifikovaný. Aktuálny stav: podľa vyjadrenia dlžníka auto je nepojazdné, má poškodené brzdy, 500
chýba časť výfukového potrubia, zlá autobatéria, väčšia spotreba oleja.

Dátum vyhotovenia súpisu: 21.01.2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. – Majetok patriaci dlžníkovi.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K004165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Oeser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284 / 48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/266/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/266/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Štefana Oesera, týmto podľa § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
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konania na predaj hnuteľného majetku, a to:
P. Súpisová zložka majetku
č.
Motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF, rok výroby 1999, VIN: WVWZZZ1JZXD518214, EČ: PP047CL., farba: modrá, počet
1. najazdených km: nešpecifikovaný. Aktuálny stav: podľa vyjadrenia dlžníka auto je nepojazdné, má poškodené brzdy, chýba časť
výfukového potrubia, zlá autobatéria, väčšia spotreba oleja.

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 4OdK/266/2020 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K004166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Jaroša 4, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
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Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/248/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/248/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 27.06.2018, sp.zn.: 32OdK/248/2018 (ďalej
len „ Uznesenie “), vo veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Sala, nar.: 21.03.1967, bytom : Kpt. Jaroša 4, 040 22
Košice (ďalej len „ Dlžník “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje
konkurz na majetok Dlžníka a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová,
so sídlom kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie
bolo zverejnené dňa 03.07.2018 na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 127/2018, K047009.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K004167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Mikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrany 115, 053 62 Bystrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/353/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/353/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka Bc. Matej Mikula, narodený: 11.5.1992, bytom: Bystrany 115, 05362
Bystrany, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujeme, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený
žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j ods. 1
druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé
doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K004168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ladislav Garay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 10, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1995

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/355/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/355/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka Bc. Ladislav Garay, narodený: 11.2.1995, bytom: Dvorkinova 10,
04022 Košice-Dargovských hrdinov, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujeme, že ku dňu
tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K004169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 240, 049 36 Čierna Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/357/2020 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/357/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Vladimír Šimko, narodený: 11.03.1980, bytom: Čierna Lehota 240, 049 36 Čierna Lehota, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladimír Šimko, s miestom podnikania: Čierna Lehota 240, 049 36 Čierna Lehota, IČO: 37
343 319, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.11.2015 v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že správca po
preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu
JUDr. Jana Koľveková, správca

K004170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greisiger Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 755 / 29, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/297/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Dušan
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Greisiger nar. 16.12.1981 bytom Postupimská 755/29, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov týmto v súlade s ust.
§ 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K004171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Zaujec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 84, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/294/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing.
Miloš Zaujec, nar. 05.11.1964, bytom: Blatné Remety 84, 072 44 Blatné Remety, ruší 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.01.2021, v zmysle zákona č. 9/2021 Z.z. zo dňa 14.01.2021, ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

V Košiciach, dňa 21.01.2021
JUDr. Soňa Géciová, správca

K004172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verona Tancošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 240/6, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/357/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/357/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Verona Tancošová, nar. 28.04.1956, bytom: Krivá 240/6, 072 14 Pavlovce
nad Uhom, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 21.01.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K004173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoltís
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinská ulica 1128/4, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/306/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/306/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Týmto v súlade s ust. 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že ku dňu 21.01.2021 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K004174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edmund Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahňov 238, 076 74 Drahňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn.: 9OdK/9/2020 zo dňa 06.02.2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka:
Edmund Balogh, narodený: 17.02.1960, bytom: Drahňov 238, 076 74 Drahňov, podnikajúci pod
obchodným menom: Edmund Balogh, s miestom podnikania: Hlboká 238, 076 74 Drahňov, IČO: 31961541,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.12.2018, zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária
Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok
dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2020 dňa 12.02.2020, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto
uznesenie právoplatnosť dňa 13.02.2020.
Správca, Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1424, zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. V zmysle uvedených skutočností správca oznamuje, že v zmysle § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Edmund Balogh, narodený: 17.02.1960, bytom: Drahňov 238, 076 74
Drahňov, podnikajúci pod obchodným menom: Edmund Balogh, s miestom podnikania: Hlboká 238, 076
74 Drahňov, IČO: 31961541, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.12.2018, sa končí.

Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, ktorý možno speňažiť v konkurze, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.:
9OdK/9/2020 zo dňa 06.02.2020, na majetok dlžníka: Edmund Balogh, narodený: 17.02.1960, bytom: Drahňov
238, 076 74 Drahňov, podnikajúci pod obchodným menom: Edmund Balogh, s miestom podnikania:
Hlboká 238, 076 74 Drahňov, IČO: 31961541, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.12.2018,
zrušuje.

Ing. Viliam Lafko,
správca konkurznej podstaty

K004175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Hirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombova 1300/23, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/310/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/310/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zrušenie konkurzu
Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2020 [§206k ZKR] oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.

K004176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorín 102, 053 22 Odorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/368/2019 S1339
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/368/2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Blažej Baluch, narodený: 03.02.1969, bytom: Odorín 102, 053 22
Odorín, podnikajúci pod obchodným menom: Blažej Baluch, s miestom podnikania: Odorín 102, 053 22 Odorín,
IČO: 30 671 221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2015, na ktorého majetok vyhlásil Okresný
súd Košice I konkurz uznesením sp. zn. 32OdK/368/2019 zo dňa 23.07.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019, podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K004177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Tiburák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švedlár 496, 053 34 Švedlár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/78/2018 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/78/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mikuláš Tiburák, narodený 25.09.1980, bytom: Švedlár
496, 053 34 Švedlár, podnikajúci pod obchodným menom: Mikuláš Tiburák – DRÁČIK, s miestom podnikania:
Švedlár, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje doplnenie súpis všeobecnej podstaty o ďalšie súpisové
zložky majetku.

Poradové č. súpisovej zložky: 4.
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – motorové vozidlo
Druh:

osobné motorové vozidlo

Značka:

OPEL OMEGA

EČ:

GL-436 AC

Súpisová hodnota:

600,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.04.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 16/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2021

Poradové č. súpisovej zložky: 5.
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – motorové vozidlo
Druh:

nákladné motorové vozidlo

Značka:

PRAGA

EČ:

GL-864 AG

Súpisová hodnota:

1.200,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.04.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Poradové č. súpisovej zložky: 6.
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – motocykel
Druh:

motocykel

Značka:

JAWA

EČ:

GL-413 AA

Súpisová hodnota:

500,00 Eur

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu: 10.04.2020, § 167h ods. 1 ZKR

Ing. Viliam Lafko, správca
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