Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

K004178
Spisová značka: 2K/75/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Gašpar, nar. 28. 06.
1957, bytom 962 12 Detva, A. Hlinku 903/6, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Vrška, so sídlom
kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M. R. Štefánika 2, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
I.

S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
II. Správca u s p o k o j í veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poučenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava sumou 30,90 eura.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 12, Bratislava sumou 68,44 eura.
Consumer Finance Holding, a.s., ul. 29. Augusta 3, 058 01 Poprad sumou 746,36 eura.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Karadžičova 2, Bratislava sumou 260,39 eura.
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava sumou 2.004,- eur.
IDM spol. s r.o., Záhradná 8, Detva sumou 66,96 eura.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava sumou 8.268,49 eura

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004179
Spisová značka: 2K/20/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
SKLOMONT, so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Internátna 2, IČO: 10 829 792, takto
rozhodol

Ing. Jozef Petruška -

O d v o l á v a JUDr. Mária Keletiho, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa z funkcie správcu konkurznej
podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004180
Spisová značka: 2K/41/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
06. 1959, bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6129/27, takto
rozhodol

Ing. Ján Adamec, nar. 29.

O d v o l á v a JUDr. Mária Keletiho, so sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa 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
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004181
Spisová značka: 2K/6/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
sídlom Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, takto
rozhodol

RUSTIKA, s.r.o., so

O d v o l á v a JUDr. Ing. Tomáša Oravca, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10 z
funkcie správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004182
Spisová značka: 2K/71/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.
02. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35
724 803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Československá obchodná banka, a.s., so sídlom
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške, zapísanej v konečnom
zozname prihlásených pohľadávok pod č. 2
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (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 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 21.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004183
Spisová značka: 32K/12/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: "Nadácia Republika
Východ", so sídlom: Popradská 64/I, 040 11 Košice-Západ, IČO: 50397605, ktorého správcom je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu: S1436, o prevedení
nespotrebovanej časti preddavku takto
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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rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie:
Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu: S1436 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.041,60 EUR,
ktorá slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.041,60 EUR
evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 56/2019, správcovi podstaty I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Slánska 20A, 080 06 Prešov, zn. správcu: S1436, na číslo účtu:
SK58 0900 0000 0051 7376 4298, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.1.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K004184
Spisová značka: 31OdK/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Gyula Ferenczy, nar. 16.05.1981, bytom 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom : Gyula Ferenczy, s miestom podnikania 94501 Komárno, Dunajské nábr. 30/12,
IČO: 40 853 721, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.08.2008, zastúpeného Centrom právnej pomoci,
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945
01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Gyula Ferenczy, nar. 16.05.1981, bytom 945 01 Komárno.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Insolvency Management Group k.s., so sídlom kancelárie Géňa 56, 934 05 Levice,
zn. správcu: S1862.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 2/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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

4

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K004185
Spisová značka: 31OdK/2/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : István Semsei, nar. 12.10.1990, bytom Športová 398/15,
946 19 Číčov, podnikajúci pod obchodným menom : István Semsei, s miestom podnikania Športová 398/15, 946 19
Číčov, IČO: 47 458 071, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.03.2019, zastúpeného Centrom právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná
14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
19 Číčov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : István Semsei, nar. 12.10.1990, bytom Športová 398/15, 946

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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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III.
Ustanovuje správcu JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 3, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1676.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 10/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

6

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.

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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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K004186
Spisová značka: 31OdK/3/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Karol Bozsaki, nar. 04.04.1974, bytom 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom : Karol Bozsaki, s miestom podnikania Kpt. Nálepku 420/10, 946 19 Číčov, IČO:
44 364 911, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.10.2020, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01
Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Karol Bozsaki, nar. 04.04.1974, bytom 945 01 Komárno.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
S1770.

Ustanovuje správcu JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 17/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K004187
Spisová značka: 31OdK/4/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ladislav Szabó, nar. 28.03.1964, bytom Perješ 281/54, 946
32 Marcelová - Krátke Kesy, podnikajúci pod obchodným menom : Ladislav Szabó, s miestom podnikania Perješ
281/54, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy, IČO: 41 613 112, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
22.08.2015, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ladislav Szabó, nar. 28.03.1964, bytom Perješ 281/54, 946 32
Marcelová - Krátke Kesy.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1131.
IV.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 18/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K004188
Spisová značka: 31OdK/5/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Patrik Kuruc, nar. 02.09.1974, bytom Na Hôrke 55/44, 949
11 Nitra - Diely, podnikajúci pod obchodným menom : Patrik Kuruc, s miestom podnikania Na Hôrke 55/44, 949 11
Nitra - Diely, IČO: 41 771 052, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.03.2020, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom
Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Patrik Kuruc, nar. 02.09.1974, bytom Na Hôrke 55/44, 949 11
Nitra - Diely.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1410.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.01.2021 vedený pod položkou registra D14 - 29/2021,
na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.1.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K004189
Spisová značka: 2K/46/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Kaminský, nar.
21.09.1958, Za Ľutinkou 274/2, 082 56 Pečovská Nová Ves, správcom ktorého je: JUDr. Marek Gula, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 21.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004190
Spisová značka: 2K/17/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády
597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NAŠE FINANČNÉ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, Vám
oznamuj
e, že pojednávanie určené na deň 28.01.2021 o 14.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z
rušené
z dôvodu:
obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

Okresný súd Prešov dňa 21.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K004191
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 obchodnej spoločnosti ALVEST MONT, s. r. o. so sídlom
Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 35 870 095, takto
rozhodol
I.
Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/21/2020-87 zo dňa 20.01.2020 tak, že
štvrtý odsek uznesenia znie: Podľa § 8 písm. a) zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v
súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (ďalej len zák. č. 62/2020 Z.z.)
lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde,
uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva, v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 28. februára
2021 neplynú.
II.
Opravuje sa odôvodnenie uznesenia tunajšieho súdu č.k. 38K/21/2020-87 zo dňa 20.01.2020 tak, že
piaty odsek uznesenia znie: Podľa § 9 ods. 1) zák. č. 62/2020 Z.z. ustanovenie § 8 písm. a) platí rovnako aj pre
lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi
konania a stranami v konaní; v trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre
obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.
III.
Poučenie:

V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 38K/21/2020-87 zo dňa 20.01.2020 nezmenené.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004192
Spisová značka: 38K/19/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti MACH s. r. o. so sídlom Lipová
367/3, 972 51 Handlová, IČO 47 491 744, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti MACH s. r. o. so sídlom Lipová 367/3, 972 51 Handlová,
IČO 47 491 744, sa z dôvodu späťvzatia návrhu zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K004193
Spisová značka: 38K/20/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Mesto Prievidza so sídlom Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, IČO 00 318 442 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
TEZAS, spol. s r.o. so sídlom Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza, IČO 36 011 185, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, značka správcu S167.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
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
K004194
Spisová značka: 40K/3/2020
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Paulíny Pacherovej a členov senátu JUDr.
Borisa Tótha a JUDr. Tatiany Pastierikovej, v právnej veci navrhovateľov: 1. TEDDY s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 29,
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 670 414, práv. zast.: JUDr. Ján Tkáč, advokát so sídlom
Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 701 450, 2. iBross neXt, s.r.o. (pôvodne RESKE,
s.r.o.), so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 734 251, práv. zast.: PIHORŇA,
LENÁRT, JAŠŠO, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,
IČO: 50 453 785, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 422 991, práv. zast.: Advokátska kancelária JUDr. Daniela Birošová, s.r.o., so
sídlom Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, IČO: 36 837 857, o odvolaní navrhovateľov v 1. a 2. rade proti uzneseniu
Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/3/2020-118 zo dňa 15.06.2020, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol

I. Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Trenčín č. k. 40K/3/2020-118 zo dňa
15.06.2020 p o t v r d z u j e .
II. Dlžníkovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Obnova konania v konaní podľa tohto zákona nie je prípustná (§ 197 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je
prípustné (§ 198 ods. 1 tretia veta ZKR).
dňa 30.10.2020
JUDr. Paulína Pacherová, predsedníčka senátu
K004195
Spisová značka: 25K/8/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EUROFRACHT, s.r.o., IČO: 36 221 635, so
sídlom Sv. Cyrila a Metoda 7, 917 00 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 10367/T, právne zastúpený: JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917 01 Trnava, advokát
vykonávajúci advokáciu prostredníctvom: MICHALIČKA advokáti s.r.o., Halenárska 18, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok dlžníka, o ustanovení predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: EUROFRACHT, s.r.o., IČO: 36 221 635, so sídlom Sv. Cyrila a
Metoda 7, 917 00 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 10367/T,
predbežného správcu: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda,
značka správcu: S 1328.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú
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 zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K004196
Spisová značka: 25K/38/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Šustek, nar.
08.12.1953, zomr. 22.08.2016, naposledy bytom Na Drahách 584, 908 71 Moravský Svätý Ján, ktorého právnym
nástupcom je: Slovenská republika v mene ktorej koná Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, Trnava, správca úpadcu:
JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica, o návrhu správcu na jeho odvolanie po
zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Štefana Dostála, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica z
funkcie správcu úpadcu: Alexander Šustek, nar. 08.12.1953, zomr. 22.08.2016, naposledy bytom Na Drahách 584,
908 71 Moravský Svätý Ján, ktorého právnym nástupcom je: Slovenská republika v mene ktorej koná Okresný úrad
Trnava, Kollárova 8, Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K004197
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Ježová, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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07.12.1958, Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Sopka, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava z
funkcie správcu úpadcu: Helena Ježová, nar. 07.12.1958, Elektrárenská 700, 922 42 Madunice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K004198
Spisová značka: 25R/1/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: NEVITEL, a.s., IČO: 36 240 826, Hlavná 4240/65, 929 01
Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10178/T, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: NEVITEL, a.s., IČO: 36 240 826, Hlavná 4240/65,
929 01 Dunajská Streda, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10178/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K004199
Spisová značka: 25NcKR/1/2021

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Attila Nagy, nar. 03.04.1969, trvale bytom Žihárec
925 83, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Attila Nagy, nar. 03.04.1969, trvale bytom Žihárec 925 83, o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
V období od 19.01.2021 do 28.02.2021 lehoty na podanie odvolania / sťažnosti / odporu / vyjadrenia, pričom
povinnosť vyjadriť sa bola uložená uznesením súdu, neplynú (§ 9 ods. 1 v spojení s § 8 písm. a) zákona č. 62/2020
Z.z. v znení zákona č. 9/2021 Z.z.).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K004200
Spisová značka: 28K/16/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu ma majetok úpadcu: Eterno real s.r.o., so sídlom Dechtice
566, 919 53 Dechtice, IČO: 47 167 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 31738/T, správcom ktorého je: JUDr. Nikoleta Zajko, so sídlom kancelárie Hlavná ul. č. 45, 931 01 Šamorín,
zapísaný v zozname správcov pod č. S 1663, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Nikoleta Zajko, so sídlom kancelárie Hlavná ul. č. 45, 931 01 Šamorín, zapísaný
v zozname správcov pod č. S 1663 paušálnu odmenu vo výške 7.920 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
V období od 19.01.2021 do 28.02.2021 lehoty na podanie odvolania / sťažnosti / odporu / vyjadrenia, pričom
povinnosť vyjadriť sa bola uložená uznesením súdu, neplynú (§ 9 ods. 1 v spojení s § 8 písm. a) zákona č. 62/2020
Z.z. v znení zákona č. 9/2021 Z.z.).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K004201
Spisová značka: 7K/2/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MŠ - SK, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 26, 010 02 Žilina,
IČO: 46 848 771, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Štefan Šenkár, trvale bytom Divina 552, 013 31 Divina,
uznesením 7K/2/2020-83 zo dňa 15.12. 2020 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 8.1. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 21.1.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K004202
Spisová značka: 3K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Anna Hanuliaková, nar.
27.07.1984, bytom Jaseňová 3216,/11, 010 07 Žilina, uznesením 3K/5/2017-155 zo dňa 23.11. 2020 zrušil konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 15.12. 2020.
Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K004203
Spisová značka: 8NcKR/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.07.1984, bytom Jaseňová 3216/11,
010 07 Žilina na povolenie oddlženia, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol

Dlžníka: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.07.1984, bytom Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina oddlžuje.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 18.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Mihoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3081/49, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/438/2020 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/438/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K004205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gerhát František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3061 / 10, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/144/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/144/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: František Gerhát, nar. 01.02.1957, trvale bytom Znievska 3061/10,
85106 Bratislava-Petržalka, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 22.1.2021 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K004206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galba Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1637 / 1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/54/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/54/2020 zo dňa 28.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Tomáš Galba, nar.
20.08.1993, trvalý pobyt: D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril
konkurznú podstatu podľa § 167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K004207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrich Podmanický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 32, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/69/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/69/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/69/2020 zo dňa 03.11.2020 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Henrich Podmanický, nar.
27.06.1968, trvalý pobyt: Riazanská 32, 831 03 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril
konkurznú podstatu podľa § 167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K004208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské nám. 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/349/2020 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/349/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zdenko Šustek, nar.: 24.04.1980, bytom:
Karpatské nám. 7770/10A, Bratislava, konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k.
27OdK/349/2020 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

11.01.2021
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JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K004209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Bari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1273/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/417/2020 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/417/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Bari, nar.: 15.05.1995, bytom:
Černyševského 1273/9, Bratislava, konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k.
27OdK/417/2020 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

11.01.2021
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K004210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Šikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1154/14, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Račianska 24E, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/462/2020-12 S1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/462/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca konkurznej podstaty JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, číslo
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správcu S 1686 v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamujem zrušenie konkurzu úpadcu Marcel
Šikula, nar. 22.09.1989, trvale bytom Hviezdoslavova 1154/14, 900 27 Bernolákovo vedeného na Okresnom súde
Bratislava I pod spisovou značkou 27OdK/462/2020 nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K004211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Bonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/476/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/476/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1.

2.

VŠEOBECNÁ

PODSTATA

súpisová zložka majetku

HNUTEĽNÁ VEC
osobné motorové vozidlo
značka, obchodný názov, typ/variant/verzia: LANCIA LANCIA DEDRA 2,0 835/EC44A/
druh karosérie: sedan, farba: šedá svetlá, druh PHM: benzín + LPG
rok výroby: 1.8.1996, dátum prevej evidencie v SR: 1.12.2008
súpisová hodnota: 500 €
deň zápisu do súpisu majetku: 20. 01. 2021
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1 ZoKR
HNUTEĽNÁ VEC
mobilný telefón NOKIA
výrobné číslo: Nokia 230DS
súpisová hodnota: 60 €
deň zápisu do súpisu majetku: 20. 01. 2021
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1 ZoKR

JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K004212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Valent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 136/31, 900 40 Kalinkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1979
Obchodné meno správcu:
Správca - Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/397/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/397/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Consilior Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 51, 811 07 Bratislava, ako správca majetku dlžníka:
Jozef Oboňa, nar.: 20.09.1960, trvale bytom: Ladislava Dérera 2750/4, 831 01 Bratislava, týmto oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Jozef Oboňa, nar.: 20.09.1960, trvale bytom: Ladislava Dérera 2750/4, 831 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn.: 33OdK/46/2020, sa v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Consilior Insolvency k.s., správca

K004213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rajták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Lamač, Malokarpatské námestie
9, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/58/2020 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/58/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
VŠEOBECNÁ PODSTATA
súpisovej
zložky
súpisová zložka majetku
majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
33% obchodný podiel úpadcu v spoločnosti: DUEX LOGISTIC spol. s r.o., sídlo: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, IČO: 35 837 292,
reg.: OR OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 26647/B, základné imanie: 49 791 EUR, výška vkladu dlžníka: 16 597 EUR
súpisová hodnota majetku:700,00 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1.ZoKR
HNUTEĽNÁ VEC
mobilný telefón Samsung
súpisová hodnota: 60 €
deň zápisu do súpisu majetku: 20. 01. 2021
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods. 1 ZoKR

JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K004214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESEF s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furmanská 2410/2, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 486 526
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/8/2020 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/8/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje preradenie nasledovných dvoch súpisových zložiek majetku zaradených do konkurznej
podstaty úpadcu:
(1)
Opis preradenej súpisovej zložky majetku: súpisová zložka majetku č. 4, automobil FIAT DUCATO 2.3 JTD 15,
VIN: ZFA25000001553569;
Označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: všeobecná podstata;
Označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: oddelená podstata zabezpečeného
veriteľa VÚB Leasing, a.s.;
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 10.
(2)
Opis preradenej súpisovej zložky majetku: súpisová zložka majetku č. 5, automobil FORD Tranzit 1.3, VIN:
WF0XXXTTFX9M79223;
Označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená: všeobecná podstata;
Označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená: oddelená podstata zabezpečeného
veriteľa VÚB Leasing, a.s.;
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 11.

K004215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Tichá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Marčeka 6104/5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/295/2020 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/295/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 27OdK/295/2020 zo dňa 07.10.2020 v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Rozália Tichá, nar.: 27.08.1963, bytom Milana Marečka 6104/5, 841 08 Bratislava, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Rozália Tichá, nar.: 27.08.1963, bytom Milana Marečka 6104/5, 841 08
Bratislava, a súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ing. Editu Lukáčikovú, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/a,
821 01 Bratislava. Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020 a
právoplatnosť nadobudlo dňa 23.10.2020 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu Rozália Tichá, nar.: 27.08.1963, bytom Milana Marečka 6104/5, 841
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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08 Bratislava, počas svojej funkcie, po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa
zoznamu majetku dlžníka, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,
súčinností tretích osôb a vyhlásenia dlžníka, zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná
podstata tak nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Rozália Tichá, nar.: 27.08.1963,
bytom Milana Marečka 6104/5, 841 08 Bratislava, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave dňa 21.01.2021
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K004216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Semeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 2676/16, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/328/2020 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/328/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 27OdK/328/2020 zo dňa 22.10.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jakub Semeš, nar.: 29.04.1979, bytom Blagoevova 2676/16, 851 04 Bratislava. Citované
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2020 dňa 02.11.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa
03.11.2020 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), v konkurznom konaní na majetok úpadcu: Jakub Semeš, nar.:
29.04.1979, bytom Blagoevova 2676/16, 851 04 Bratislava, č.k. 27OdK/328/2020, (ďalej aj ako „Úpadca“),
oznamuje, že do kancelárie správcu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené nasledovné
prihlášky veriteľov:
·

Dňa 18.01.2021 Prihláška pohľadávky od veriteľa: BNP Paribas Personal Finance SA, Karadžičova 2,
Bratislava, IČO: 47 258 713, v celkovej sume: 2 621,07 Eur.

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok príslušného konkurzného spisu 27OdK/328/2020.
Prihlásenú pohľadávku môže poprieť len iný prihlásený veriteľ. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o prihlásené
pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
V Bratislave dňa 21.01.2021
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K004217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 741 / 63, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/388/2020 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/388/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2020, sp. zn.: 27OdK/388/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku zo dňa 09.11.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ladislav Jakubec, nar.13.01.1973, trvale bytom Trnavská 741,63, Bernolákovo, okr.Senec, štátny občan
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.

V Bratislave, dňa 22.1.2021

JUDr. Natália Trubanová, správca

K004218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fialová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pasekách 3084 / 14, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1988
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. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/459/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/459/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05. 11. 2020, sp. zn.: 27OdK/459/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 224/2020 dňa 20.11.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Zuzana Fialová, nar. 24. 09. 1988, trv. byt. Na pasekách 3084/14, Bratislava, štátna občianka SR
(ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Štefan Dedák, správca, so sídlom:
Mostová 2, 811 02 Bratislava Slovenská republika, zn. správcu: S 1406 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j 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.
V Bratislave, dňa 22.01.2021
JUDr. Štefan Dedák, správca

K004219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláček Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3230 / 16, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/73/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/73/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Viktor Sedláček, narodený
13.07.1984, trvale bytom Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, 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 22.01.2021 nebol zistený žiadny majetok,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 22.01.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K004220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláček Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 3230 / 16, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/73/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Viktor Sedláček, narodený
13.07.1984, trvale bytom Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava, Slovenská republika zistila, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.08.2020, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného
vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.11.2020, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Viktor Sedláček, narodený
13.07.1984, trvale bytom Budatínska 3230/16, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, zrušuje.

V Nitre, dňa 22.01.2020
JUDr. Milada Koukalová, správca

K004221
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
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26OdK/71/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Zuzana Motyčková, narodená
08.08.1985, trvale bytom 925 62 Váhovce 155 zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 03.08.2020,
ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.12.2020 dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata neobsahuje
žiaden majetok.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz: Zuzana Motyčková, narodená 08.08.1985,
trvale bytom 925 62 Váhovce 155, zrušuje.

V Trnave, 22.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K004222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kramár Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vendelínska 270 / 30, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/338/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/338/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.11.2020, sp. zn.: 36OdK/338/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 231/2020 zo dňa 01.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mário Kramár, narodený
04.10.1985, trvale bytom Vendelínska 270/30, 919 43 Cífer, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, správca, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Nehnuteľnosti patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka,

Ev. č. pozemok s parcel. č.
1.
1073/1
2.
1073/3

druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
záhrada

výmera LV č. k.ú.
24 m2
3019 Cífer, Slovensko
13 m2
3019 Cífer, Slovensko

spoluvlast. podiel.
1/18
1/18
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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.
V Šamoríne, dňa 22.1.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.správca

K004223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda č. 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca zverejnil v OV č. 203/2020 dňa 21.10.2020 Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a o zámere zverejniť konečný Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty je 2.973,39 €. Celková suma pohľadávok proti všeobecnej
podstate je 934,96 €. Suma pre uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty je 2.038,43 €.
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
p.č. 01 - Allianz SP, a.s. - pohľadávka 205,42 € ( podiel 0,61 % ) uspokojenie 12,40 €,
p.č. 02 - CD Consulting, s.r.o. - pohľadávka 2.975,69 € ( podiel 8,81 % ) uspokojenie 179,55 €,
p.č. 03 - Slovenská konsolidačná, a.s. - pohľadávka 35,10 € ( podiel 0,04 % ) uspokojenie 0,80 €,
p.č. 04 - Mercedes Benz FS s.r.o. - pohľadávka 17.325,91 € ( podiel 51,41 % ) uspokojenie 1.047,90 €,
p.č. 05 - ORANGE Slov. , s.r.o. - pohľadávka 178,09 € ( podiel 0,52 % ) uspokojenie 10,60 €,
p.č. 06 - PRO CIVITAS, s.r.o. - pohľadávka 5.559,48 € ( podiel 16,47 % ) uspokojenie 335,75 €,
p.č. 07 - SPP, a.s. - pohľadávka 395,81 € ( podiel 1,17 % ) uspokojenie 23,80 €,
p.č. 08 - Slovenská konsolidačná, a.s. - pohľadávka 3.185,29 € ( podiel 9,46 % ) uspokojenie 193,05 €,
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p.č. 09 - VZP, a.s.. - pohľadávka 3.289,80 € ( podiel 9,76 % ) uspokojenie 198,95 €,
p.č. 10 - ZSE Energia, a.s. - pohľadávka 200,00 € ( podiel 0,60 % ) uspokojenie 12,20 €,
p.č. 11 - Mesto Hlohovec - pohľadávka 10,00 € ( podiel 0,01 % ) uspokojenie 0,20 €,
p.č. 12 - Intrium Justícia Slov., s.r.o. - pohľadávka 419,63 € ( podiel 1,14 % ) uspokojenie 23,20 €.

Piešťany dňa 22.01.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K004224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ferenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 267, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/372/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/372/2020
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: Ladislav Ferenčík, nar. 20.01.1983, bytom: 906 12 Hradište pod Vrátnom
267, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Ferenčík, IČO: 50 162 772, s miestom podnikania 906 12
Hradište pod Vrátnom 267, 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

K004225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Šeríková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda č. 288, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/28/2016 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správca zverejnil v OV č. 203/2020 dňa 21.10.2020 Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate a o zámere zverejniť konečný Rozvrh výťažku oddelenej podstaty.
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty je 20.000,00 €. Celková suma pohľadávok proti oddelenej podstate je
11.684,47 €. Suma pre uspokojenie veriteľa oddelenej podstaty je 8.235,53 €.
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Piešťany dňa 22.01.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K004226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 203, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2020 S1746-46
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Štefan Daniel, nar. 02.02.1970, trvale bytom 906 45 Štefanov 203, týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
13

Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.

Adresa
Mýtna 48, 811 07 Bratislava

IČO
37 927 795

Výška pohľadávky (€)
604,79

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 22. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K004227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 203, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/40/2020 S1746-47
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/40/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Štefan Daniel, nar. 02.02.1970, trvale bytom 906 45 Štefanov 203, na základe čl. XIII. bod 4
zákona NR SR č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie
ochorenia COVID-19, ruší 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
zapísaného v Súpise majetku, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené dňa 20.01.2021 v Obchodnom vestníku č.
12/2021.
V Sládkovičove 22. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

35

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

K004228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karácsony Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská Radvaň 5, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1975
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/326/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/326/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17,
Trnava 917 01, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S2009 (ďalej
len ,,Správca’’), správca dlžníka: Jozef Karácsony, nar. 07.04.1975, bytom Vrbina 5, 930 08 Čiližská Radvaň,,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok ktorá uplynula dňa 04.01.2021 bola dňa 05.01.2021
Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
por. č. názov/meno priezvisko

27

VERITEĽA
TELERVIS PLUS a.s.

adresa

IČO/
dátum narodenia

celková prihlásená suma pohľadávky (€)

Staré Grunty 7, Bratislava 841 04

35 717 769

803,08 EUR

UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K004229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karácsony Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská Radvaň 5, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1975
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/326/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/326/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/326/2020 na majetok dlžníka –
Jozef Karácsony, nar. 07.04.1975, bytom Vrbina 5, Čiližská Radvaň 930 08, naša spoločnosť – UBC 2020,
k.s., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, Trnava 917 01, ako správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS
SR pod č. S 2009, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení predkladáme súpis všeobecnej podstaty:

Číslo
súpisovej Všeobecná podstata
zložky majetku
Súpisová zložka majetku
1.

Súpisová
hodnota
50 Eur

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
osobné motorové vozidlo Škoda Felicia EGF 613, kategória: M1, VIN: TMBEGF613V7449154, EČV: DS
326DG, rok výroby: 4.12.1996, farba: strieborná metalíza svetlá
Deň zapísania: 18.01.2021
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
0 Eur
osobné motorové vozidlo Škoda 120 LS, kategória: M1, VIN: A2228729, EČV: DS 247BV, rok výroby:
1980, farba: červená, druh: sedan
Deň zapísania: 18.01.2021
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
1000 Eur
Traktor kolesový poľnohospodársky, ZETOR, T1, 4611, kategória: T1, VIN: 8114, EČV DS 263AB, rok
výroby: 12.12.1969, farba: modrá, druh: bezpečnostná kabína
Deň zapísania: 18.01.2021
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec,
500 Eur
Príves nákladný za traktor, MV 2-028, kategória: Ra3, MV, VIN: 11012, EČV DS496YH, rok výroby:
4.10.1985, farba: modrá, druh: sklápacia karoséria, trojbodový záves TBZ
Deň zapísania: 18.01.2021
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci
Poznámka v čase zápisu - nie
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná hotovosť
20 Eur
Hotovosť na vkladnej knižke dlžníka vedenej v Slovenskej sporiteľni a.s. vo výške 20,- Eur
Deň zapísania: 18.01.2021
Dôvod zapísania: Dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej zložky majetku

2.

3.

4.

5.

Správca v rámci svojej činnosti vykonávanej s odbornou starostlivosťou nezistil žiaden iný majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu.

S pozdravom
UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-87
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, na
základe čl. XIII. bod 4 zákona NR SR č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti
s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, ruší 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené dňa 13.01.2021
v Obchodnom vestníku č. 7/2021.
V Sládkovičove 22. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K004231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-69
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, na základe čl. XIII. bod 4
zákona NR SR č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie
ochorenia COVID-19, ruší 3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
zapísaného v Súpise majetku, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené dňa 13.01.2021 v Obchodnom vestníku č.
7/2021.
V Sládkovičove 22. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K004232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Felix Dömény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Fučíka 793/49, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1985
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/121/2020 S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/121/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

UPUSTENIE OD PONUKOVÉHO KONANIA
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 pod položkou: K003068

V zmysle ustanovenia § 10 Zákona č. 62/2020 Zb. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení poslednej novely - zákona č. 9/2021 Z. z. účinného od 19.01.2021, týmto správca DAREKON, k. s., so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, značka správcu: S 1806, upúšťa od ponukového konania
vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 12/2021 zo dňa 20.01.2021 pod položkou: K003068, ohľadne
speňaženia majetku dlžníka: Felix Dömény, narodený 09.05.1985, trvale bytom Júliusa Fučíka 793/49, 925 22
Veľké Úľany, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 28OdK/121/2020S.

DAREKON, k.s., správca S1806

K004233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Z.Kodálya 794 / 38, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1975
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/112/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/112/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Ing. Ladislav Konta, narodený
17.03.1975, trvale bytom Z. Kodálya 794/38, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom
Ladislav Konta K-trans, IČO: 34 955 402, s miestom podnikania 925 07 Mostová 140, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2013 zverejnil v OV pod č. 244/2020, deň vydania 18.12.2020
oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: : Ing. Ladislav Konta, narodený
17.03.1975, trvale bytom Z. Kodálya 794/38, 924 01 Galanta, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav
Konta K-trans, IČO: 34 955 402, s miestom podnikania 925 07 Mostová 140, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.12.2013, zrušuje.

V Trnave, dňa 22.01.2021
Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferencei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 87/54, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1963
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/320/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Jozef Ferencei, nar. 29.10.1963, trvale bytom M.R.
Štefánika 87/54, 927 01 Šaľa, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Jozef Ferencei
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K004235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HORSONA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 30, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: HORSONA, s. r. o., so sídlom: Kollárova 30, 917 00 Trnava,
IČO: 34 136 185, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 1847/T, (ďalej
v texte len „Úpadca“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová
banka, a. s., so sídlom: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155:
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY:
Číslo súpisovej zložky Právny dôvod vzniku
196
Vratka DPH za 05/2020
197
Vratka DPH za 07/2020
198
Vratka DPH za 08/2020
199
Vratka DPH za 09/2020
200
Vratka DPH za 10/2020

Dlžník
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo
Finančné riaditeľstvo

SR - Daňový úrad
SR - Daňový úrad
SR - Daňový úrad
SR - Daňový úrad
SR - Daňový úrad

Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava

Deň zápisu
21.8.2020
21.10.2020
20.11.2020
18.12.2020
15.1.2021

Súpisová hodnota
731,00 €
1 200,00 €
430,83 €
600,00 €
600,00 €

JUDr. Erik Bilský, S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HORSONA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 30, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu: HORSONA, s. r. o., so sídlom: Kollárova 30, 917 00 Trnava,
IČO: 34 136 185, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sro, vložka číslo: 1847/T, (ďalej
v texte len „Úpadca“), správca konkurznej podstaty: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty, o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Číslo
súpisovej
Právny dôvod vzniku
zložky

53.

Dlžník

Deň
zápisu

Súpisová
hodnota

Mesto
Preplatok vyplývajúci z vyúčtovania energií a služieb spojených s užívaním nebytového Trnava
priestoru v areáli Trnava Industrial Park, Priemyslená 5/C, Trnava v zmysle Zmluvy o nájme Ulica
nebytových priestorov uzavretej medzi Mestom Trnava ako prenajímateľom a HORSONA, Hlavná 2.7.2020 6 793,71 €
s.r.o. ako nájomcom za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vyúčtované Mestom Trnava 1/1,
Dobropisom č. 100 zo dňa 26.06.2020
917 01
Trnava

JUDr. Erik Bilský, S1477

K004237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Cehlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1962
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/306/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/306/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Ľubomír Cehlárik, nar. 30.01.1962, trvale bytom 919 22
Majcichov, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci
konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca podľa §
167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Ľubomír Cehlárik
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ferenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 267, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/372/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/372/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie kaucie
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Ladislav Ferenčík, nar. 20.01.1983, bytom: 906 12 Hradište pod Vrátnom
267, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Ferenčík, IČO: 50 162 772, s miestom podnikania 906 12
Hradište pod Vrátnom 267, 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

K004239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ferenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 267, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/372/2020 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/245/2020
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: Ladislav Ferenčík,
dátum narodenia: 20.01.1983, trvale bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom 267 (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/372/2020 zo dňa 15.12.2020 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 245/2020 dňa 21.12.2020 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: Ladislav Ferenčík, born. 20.01.1983, permanently residing 906 12 Hradište pod
Vrátnom 267 (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of
the District Court Trnava, No. 36OdK/372/2020 dated 15.12.2020, published in the Commercial bulletin No.
245/2020 from 21.12.2020, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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

K004240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Kollára 250 / 14, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2020 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/38/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.02.2020, sp. zn.: 28OdK/38/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 18.02.2020 (ďalej len „Uznesenie“), bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alena Pavlíková,
narodená 17.08.1969, trvale bytom Martina Kollára 250/14, 908 43 Čáry, štátny občan SR (ďalej len
„Dlžník“). Týmto istým Uznesením bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka: JUDr. Nikoleta Zajko (v čase
zverejnenia Gallová Uznesenia), so sídlom kancelárie: Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika,
zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1663 (ďalej len ,,Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 4.2.2020 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 180/2019 zverejnená dňa 18.9.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alena Pavlíková,
narodená 17.08.1969, trvale bytom Martina Kollára 250/14, 908 43 Čáry, štátny občan SR sa KONČÍ,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Šamoríne, dňa 22.1.20212

JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K004241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vislocká Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 55/10, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/127/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/127/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Monika Vislocká, nar. 09.09.1984,
bytom Hollého 55/10, 920 01 Hlohovec, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 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 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Hnuteľný majetok
Por. Opis
súpisovej
Evidenčné
Výrobné číslo
č.
zložky majetku
číslo
Osobné
motorové
1.
ZFA17600002741106 HC 819AT
vozidlo Fiat Punto

Rok
výroby
2005

Stav
Neznámy

Hodnota
majetku
500,- eur

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
23.01.2021
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Šali, dňa 23.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K004242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 317, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/289/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/289/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Štefan Rigó, nar. 24.02.1982, bytom Malý Lég 317, 930 37 Lehnice, 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 Šali, dňa 23.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K004243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biharyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodona 788/8, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/301/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Mária Biharyová, nar. 09.03.1975, bytom Bodona 788/8, 921 01 Piešťany, 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 Šali, dňa 23.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K004244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1377 / 2C, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Ingrid Tokárová, nar. 01.04.1995, bytom Koperníkova 1377/2C, 920 01 Hlohovec, 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 Šali, dňa 23.01.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K004245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Venény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1992
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/270/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/270/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Andrej
Venény, nar. 19.01.1992, trvale bytom 922 03 Vrbové, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/270/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 22.01.2021, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko
IČO: 542 097 902
Prihlásená suma: 11 988,26 €

V Trnave, dňa 24.01.2021

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/150/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/150/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Pinka, nar. 19.02.1958, trvale bytom M. R.
Štefánika 1621/11A, 972 71 Nováky, sp. zn. 38OdK/150/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K004247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36 / 0, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu, BarBag, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pivovarská 442/36, Ilava, IČO: 36 761 133, v súlade s ust.
§ 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ZKR, 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.

K004248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bielik Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubranská 155 / 244, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1954
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/170/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

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

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimír Bielik, nar. 24.7.1954, trvale bytom Kubranská 155/244, 911 01
Trenčín (ďalej len „dlžník“), týmto z dôvodov mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prijatých 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, ruší I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
14/2021 zo dňa 22.01.2021.

V Trenčíne, dňa 22.01.2021
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Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K004249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Neubauer Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 36, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec:

Druh:

motorové vozidlo AUDI 80 D/-/-, AA sedan

Farba:

čierna metalíza

VIN

VIN WAUZZZ81ZGA146962

Rok výroby

1986, prvá evidencia v SR 13.10.1993

EČ

PE613AR

Podiel

1/1

Súpisová hodnota

300 €

V Trenčíne, 20.1.2021
JUDr. Darina Válková
správca

K004250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Géciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/256/2020 S1956
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38OdK/256/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Zdenka Géciová, dátum narodenia: 29.05.1979, trvalý pobyt: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, korešpondenčná adresa: A. Hlinku 1480/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej aj ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) v spojení s ustanovením § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „vyhláška 665/2005“),
vylučujem nižšie špecifikovanú súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky VŠEOBECNÁ PODSTATA
majetku

1.

súpisová zložka majetku
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

2.

Register: „C“
Parcelné číslo: 3254
Výmera: 5854 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/8
Číslo listu vlastníctva: 2540
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 216,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

3.

Register: „C“
Parcelné číslo: 4371
Výmera: 1595 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 30,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 4372
Výmera: 196 m2
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.

Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

5.

Register: „C“
Parcelné číslo: 4375
Výmera: 11 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

6.

Register: „C“
Parcelné číslo: 4376
Výmera: 3 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

7.

Register: „C“
Parcelné číslo: 4380
Výmera: 34 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 4382
Výmera: 32 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika

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

52

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

8.

Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok

9.

Register: „C“
Parcelné číslo: 4387
Výmera: 8 m2
Druh pozemku: orná pôda
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Register: „C“
Parcelné číslo: 4388
Výmera: 1404 m2
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Spoluvlastnícky podiel: 1/16
Číslo listu vlastníctva: 2237
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Obec: Trenčianske Mitice
Okres: Trenčín
Štát: Slovenská republika
Súpisová hodnota majetku: 3,- EUR
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 27.07.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 21.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167n ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167p ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Mgr. Marián Kolek, správca

K004251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Jakubíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/485/2020 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/485/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Jakub Jakubíček, dátum narodenia: 19.03.1980, trvalý pobyt: 971 01 Prievidza, obchodné meno:
Jakub Jakubíček, IČO: 40834930, miesto podnikania: Ciglianska cesta 3, 971 01 Prievidza (ďalej aj ako
„úpadca“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) v spojení s ustanovením § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „vyhláška 665/2005“),
vylučujem nižšie špecifikovanú súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:

Číslo
súpisovej VŠEOBECNÁ PODSTATA
zložky majetku

1.

súpisová zložka majetku
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: peňažné plnenie z doplnkového dôchodkového sporenia, vedeného v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti: AXA
d.d.s., a.s., IČO: 35977540, sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, vo výške 124,79 €
Súpisová hodnota majetku: 124,79 €
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 29.12.2020
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu: 22.01.2021
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Mgr. Marián Kolek, správca

K004252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišutka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Peter Mišutka, dátum narodenia: 28.11.1989, trvalý pobyt: Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská
Bystrica, obchodné meno: Peter Mišutka, IČO: 44516274, miesto podnikania: Kuzmányho 923/24, 017 01
Považská Bystrica (ďalej aj ako „úpadca“), oznamujem veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Robotnícka 2785,
017 01 Považská Bystrica, počas úradných hodín v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 13:00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom: marian.kolek.skp@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Marián Kolek, správca

K004253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišutka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Peter Mišutka, dátum narodenia: 28.11.1989, trvalý pobyt: Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská
Bystrica, obchodné meno: Peter Mišutka, IČO: 44516274, miesto podnikania: Kuzmányho 923/24, 017 01
Považská Bystrica (ďalej aj ako „úpadca“) v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b.) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania v súvislosti
s popretím pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0029 4007
5781, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Ako informáciu pre príjemcu žiadam uviesť: „40OdK/1/2021 – preddavok popretie“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Výškapreddavkunatrovykonaniao
určeniepopretejpohľadávkysúdvepercentázosumyspornejpohľadávkyaakideopopretiepohľadávkylenčo
dovýšky,dvepercentázosumy,vktorejbolapopretá,atonajmenej350euranajviac10000eur.“

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Preddavok podľa odseku 7 možno
zložiťlendouplynutialehotynapopretiepohľadávky,pričomprekaždépopretiepohľadávky,ktorábolauplatnená
samostatnouprihláškou,musíbyťzloženýsamostatnýpreddavok.“

Mgr. Marián Kolek, správca

K004254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mišutka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka: Peter Mišutka, dátum narodenia: 28.11.1989, trvalý pobyt: Kuzmányho 923/24, 017
01 Považská Bystrica, obchodné meno: Peter Mišutka, IČO: 44516274, miesto podnikania: Kuzmányho 923/24,
017 01 Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.:
40OdK/1/2021, zo dňa 14.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor: Peter Mišutka, date of birth: 28.11.1989,
address at: Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská Bystrica, business name: Peter Mišutka, identification
number: 44516274, business address at: Kuzmányho 923/24, 017 01 Považská Bystrica (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Trenčín, No. 40OdK/1/2021
dated on 14th of January 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 13/2021 dňa 21.01.2021.
Dňom 22.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Business Journal No. 13/2021 on 21st of
January 2021. Bankruptcy was declared on 22nd of January 2021.

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

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 23.01.2021.
The date 23rd of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor (§ 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed the
Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30 and
§ 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan 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. (§ 167l sec. 1 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 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 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. 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 trustee, and the trustee must be delivered within the
basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. 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. 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 (§ 167l sec. 3 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).

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

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 (§ 29 sec. 9 BRA).

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)
Section 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 (§ 29 sec.
10 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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 Regulation of the European Parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015 on insolvency proceedings.

Mgr. Marián Kolek, správca
Mgr. Marián Kolek, trustee

K004255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 667 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 0/8, 820 15 Bratislava – mestská časť Ružinov, SR
Zástupca: Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o.,Karadžičova 0/2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Prihlásená suma celkom: 7300,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 49
JUDr. Alojz Žitník - správca

K004256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kusala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/483/2020 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/483/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/483/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K004257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katona Florián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 2486 / 33, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1951
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/58/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/58/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Florián Katona,
sídlom Na Doline 1., 935 63 Čata, nar. 17.07.1951 (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 Florián Katona

K004258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 658/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/204/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Tímea Szabóová, nar. 23.03.1982, bytom Poľná 658/3, 946 56
Dulovce oznamujem, že tretie kolo ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 7/2021,
pod K001655 na predaj majetku:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce, zapísaná na
Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná
na LV č. 1249 a to:
· parcela č. 422/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 353m2,
· parcela č. 422/ 58, druh pozemku: záhrada, vo výmere 362 m2,
spoluvlastnícke podiely dlžníka 1/8 k celku a 5/24 k celku
sa zrušuje s poukazom na ust. § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, ktorý znie:
„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
vykonanývčaseododňaúčinnostitohtozákonado28.februára2021jeneplatný.Súdnyexekútorjevčasedo
28.februára2021povinnýupustiťodvykonaniaexekúciepredajomnehnuteľnosti.".
Radoslava Kovácsová
správca S1860

K004259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benczeová Marcela, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 1868/3, 940 53 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ladislav Barát, správca dlžníka: Mgr. Marcela Benczeová, nar. 11.11.1976, bytom Sitnianska 1868/3, 940 53
Nové Zámky, v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením oznámenia o zrušení
konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „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
všetkýchveriteľovakoúčastníkovkonaniazaniklo.OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozár Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Sady 10, 951 24 Nové Sady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/225/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Kozár, nar. 13.04.1973, bytom Sila 10, 951 24
Nové Sady, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Kozár, s miestom podnikania Sila 10, 951 24 Nové
Sady, IČO: 45 861 251, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA
KONČÍ, nakoľko bol splnený rozvrh výťažku. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom
vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí,že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
zveriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K004261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šedivý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kubáňovo 54, 935 75 Kubáňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/242/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Šedivý, nar. 09.06.1974, bytom Kubáňovo 54,
935 75 Kubáňovo, oznamuje, že ruší obe ponukové konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, ktorých
vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021, a to s poukazom zákaz
speňažovania podľa ust. § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Záujemcom, ktorí doručili správcovi ponuku bude vrátená zložená zábezpeka v plnej výške.

Mgr. Ladislav Barát

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferusz Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 7, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/262/2020 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/262/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Ferusz, nar. 12.12.1964, bytom Veľké Kosihy 7,
946 21 Veľké Kosihy, oznamuje, že ruší ponukové konanie na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, ktorého
vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa 12.01.2021, a to s poukazom zákaz
speňažovania podľa ust. § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. Záujemcom, ktorí doručili správcovi ponuku bude vrátená zložená zábezpeka v plnej výške.

Mgr. Ladislav Barát

K004263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALFA BUILD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 3147/92, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 471 999
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/4/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods.21 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávok na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK65 1100 0000 0029 3902 8427, ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Nitre. Dňa 21.01.2021

K004264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Márie Bandová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavské nábrežie 690/24, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/245/2020 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka: Márie Bandová, nar. 07.12.1973, bytom Žitavské nábrežie
690/24, 953 01 Zlaté Moravce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 28OdK/245/2020,
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Iná pohľadávka v celkovej sume 320,00 Eur.
Mgr. Barbora Gašparovičová/správca

K004265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1223/3, - Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Róbert Farkas, nar. 17.10.1966, bytom Nesvady, Vinohradnícka č. 1223/3,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta 829/8, 934
01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame
dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel.
čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K004266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1223/3, - Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Róbert Farkas, nar. 17.10.1966, bytom Nesvady, Vinohradnícka č. 1223/3,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretiepohľadávkyveriteľomjeúčinné,ak
a)bolopodanénapredpísanomtlačivea
b)naúčetsprávcuvbankealebovpobočkezahraničnejbankybolzloženýpreddavoknatrovykonaniavovýške
podľaodseku19suvedenímčíslapohľadávkyzozoznamupohľadávokakovariabilnéhosymbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výškapreddavkunatrovykonaniaourčeniepopretejpohľadávkysúdvepercentázosumyspornejpohľadávkya
akideopopretiepohľadávkylenčodovýšky,dvepercentázosumy,vktorejbolapopretá,atonajmenej350eur
anajviac10000eur.“
LexCreditor k.s.

K004267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horákova 438 / 10, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/251/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/251/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/251/2020 zo dňa 05.11.2020 konkurz
na majetok dlžníka : Tomáš Vilhem, nar. 06.09.1992, bytom Lužianky, Horáková č. 438/10 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. 218/2020 dňa
11.11.2020. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 12.11.2020 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s §167l ods. 3 tretia 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“) zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávok do Zoznamu pohľadávok doručených prihláškou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v konkurznej veci 27OdK/251/2020 S1932 .
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli dňa 22.01.2021 v konkurznej veci č.k. 27OdK/251/2020 S1932
do Zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 23636/B; prihlásené na
Súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok zo dňa 15.01.2021; doručenej s prílohami správcovi dňa
22.01.2021 v celkovej výške 3.401,09€ (slovom:Tritisícštyristojeden09/100eur).

V Nových Zámkoch, dňa 22.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca
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K004268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4721/16, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/271/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/271/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Anton Lakatos, nar. 05.10.1948, bytom Nábrežná 4721/16, 940 02 Nové
Zámky, spis. zn. 29OdK/271/2020, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené a do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Prihlásená suma spolu: 43.933,82 EUR
Dátum zápisu: 21.01.2021

V Nitre, dňa 22.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K004269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Nagy, nar. 18.04.1964, bytom Čenkov 736,
943 52 Mužla v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 29OdK/205/2020, týmto oznamuje v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Prihlásená suma Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 622,96 EUR
2/1

V Nitra, dňa 22.01.2021
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LEGES Recovery k.s., správca

K004270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 803/23, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/164/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/164/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Róbert Nagy, nar. 16.08.1973, bytom Nová 803/23, 946 14 Zemianska Olča, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
3. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, IČO: 542 097 902, vo výške
12.425,60 €.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K004271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Jančišinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 351/11, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/186/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/186/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Iveta Jančišinová, nar. 26.07.1978, bytom Poľná 351/11, 946 19 Číčov, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
10. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, IČO: 542 097
902, vo výške 509,90 €.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka
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K004272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škulová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volkovce ., 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/269/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/269/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

SZM č. 1
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Zlaté Moravce, obec: Volkovce, katastrálne územie:
Volkovce, zapísané na Okresnom úrade v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ
evidované na katastrálnej mape, zapísané na LV č. 6 a to:
·
·

parcela č. 1567/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 632 m2,
parcela č. 1567/2, záhrada, vo výmere 266 m2,

a stavba
·

rodinný dom so súpisným číslom 163 nachádzajúci sa na parcele č. 1567/1

a to všetko v spoluvlastníckom podiele vo vlastníctve dlžníka v pomere 1/6 k celku

Majetok zapísaný do súpisu dňa 21.1.2021. Majetok zapísaný z dôvodu: majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
sumu 9800 €

SZM č. 2

Osobné vozidlo ŠKODA FABIA, AC KOMBI, rok výroby 2003, farba: šedá metalíza, VIN: TMBJS46Y133728612,
najazdené kilometre: viac ako 354720 km.

Majetok zapísaný do súpisu dňa 21.1.2021. Majetok zapísaný z dôvodu: majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
sumu 500 €

Tomáš Timoranský, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436 / 41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/277/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/277/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
C-KN 760
vodná plocha
C-KN 741

C-KN 751

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
trvalý trávny porast

C-KN 758/ 1

trvalý trávny porast

C-KN 758/ 2

orná pôda

C-KN 749

Pozemky
Výmera v m2 LV č.
676
193
a 1100
232
a 1501
232
10685
423
16288
423
261513
423

Štát, obec, katastrálne územie
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce
SR,
Livinské
Opatovce,
Opatovce

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*
Livinské
1/35

25,49

1/70

20,74

1/70

28,30

1/35

42,86

1/35

65,34

1/35

4 303,01

Livinské
Livinské
Livinské
Livinské
Livinské

* hodnota pozemkov určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

22.01.2021
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K004274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trokšiar Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátovce 798, 935 03 Bátovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/182/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/182/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Erik Štorek správca majetku dlžníka: Igor Trokšiar, nar. 06.08.1988, bytom 935 03 Bátovce 798, sp.
zn.: 23OdK/182/2020 týmto vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia 1.9TDI,
r.v. 1999, stav tachometra cca. 317.000km, STK a EK
1000,- €
boli vykonané tohto roku, auto pravidelne servisované.

Dátum
zapísania

10.08.2020

Dôvod
Zabezpečenie
zapísania
§167h ods.
Nie
1 ZKR

Majetok je vylúčený zo súpisu ku dňu 20.1.2021 a to z dôvodu, že sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom
ponukovom kole a taktiež o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov,
predmetný majetok v súlade s ust. § 167p ZKR prestal podiehať konkurzu.

Mgr.

Erik

Štorek,

správca

K004275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 80, 934 01 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)
Oznámenie o dražbe číslo 31K/27/2014
Zo dňa 7.12.2020
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko : JUDr. Jozef Majorán, správca konkurznej podstaty
II. Sídlo/bydlisko :
a) Názov ulice/verejného priestranstva : Ľudovíta Štúra 3
b) Orientačné/súpisné číslo : 3
c) Názov obce : Levice
d) PSČ 934 01
e) Štát : Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia : 34 033 611
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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B. Označenie navrhovateľov :
I. Obchodné meno/meno a priezvisko : JUDr. Jozef Majorán, správca konkurznej podstaty
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva : Ľudovíta Štúra
b) Orientačné/súpisné číslo : 3
c) Názov obce Levice d) PSČ : 934 01
e) Štát : Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia : 34 033 611
C. Miesto konania dražby : Notársky úrad JUDR. Miriam Halabukovej, Vojenská 17, 93401 Levice
D. Dátum konania dražby: 3.2.2021
E. Čas konania dražby 13.00 hod.
F. Kolo dražby 2
G. Predmet dražby :
Jednopolovičný podiel na rodinnom dome s pozemkom, na ktorom je tento dom zriadený, ktorý je situovaný v
existujúcej zástavbe rodinných domov v obci Žirany. Záhrada sa nachádza hneď vedľa rodinného domu ako jej
súčasť za domom. Nehnuteľnosť sa nachádza, Okres Nitra, Obec Žirany, Katastrálne územie Žirany, List
vlastníctva číslo 2002, PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape. Pozemok - číslo parcely 222 –
zastavené plochy a nádvoria o výmere 376 m2, umiestnenie pozemku v intraviláne obce. Pozemok - číslo parcely
221 – záhrady o výmere 126 m2, umiestnenie pozemku v intraviláne obce. Stavba so súpisným číslom 80 na
parcele číslo 222, Druh stavby : rodinný dom, umiestnenie stavby v intraviláne obce. Podiel úpadcu : 1/2 určená
Rozsudkom Okresného súdu Nitra 23Cbi/43/2016. Druhá polovica bola predmetným rozhodnutím súdu z majetku
vylúčená.
Dôvod upustenia od dražby :
Opatrenie vlády SR na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení
podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zavedenie lockdown pre SR
JUDr. Jozef Majorán, správca

K004276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaneková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/272/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/272/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Marta Vaneková, nar. 09.06.1960, bytom 945 01 Komárno, týmto v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K004277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD SPECTRUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 544 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto oznamuje, že na základe súhlasu príslušného orgánu podľa § 81 ods.1 ZKR zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu vylúčil dňa 22.01.2021 nasledovný majetok:
Rok
zarad./
rok
výroby

č.
položky
súpisu

Názov položky

súpisová
hodnota v
EUR

9

Pec REVENT 624 g
s horákom
2001
WEISHAUPT

7000

73

Chladiaca vitrína
cukráreň

1993

300

115

Pekárska pec
POLIN

2000

300

116

Truhlicová
mraznička Calex
120

1993

30

Popis
Elektrická rotačná pec REVENT vhodná na výrobu
chleba, pečiva ako aj produktov cukrárskych
prevádzok. Je digitálne ovládaná so zaparovacím
systémom. Šírka: 2050 Výška: 2200 Hĺbka: 1700
Obslužný chladiaci pult s ventilovaným chladením a
zabudovaným agregátom vhodný na zákusky, mäsové
výrobky a predaj tovaru, ktorý je citlivý na teplo. Vitrína
je presklená. Šírka: 4500 Výška: 1200 Hĺbka: 1250
Elektrická pec POLIN vhodná na výrobu chleba, pečiva
ako aj cukrárskych výrobkov. Ovládací panel s je
situovaný v prednej časti, dvere a predné opláštenie je
vyhotovené z nerezu. Šírka: 1750 Výška: 2350 Hĺbka:
2240
Truhlicová mrazničku CALEX 120L, príkon 130W

dôvod
zápisu
majetku do
súpisu

deň zápisu
majetku do
súpisu

§ 67 ods.1
písm. a)
ZoKR

1.7.2020

§ 67 ods.1
písm. a)
ZoKR

1.7.2020

§ 67 ods.1
písm. a)
ZoKR

1.7.2020

§ 67 ods.1
písm. a)
ZoKR

1.7.2020

Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

K004278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Rakovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 298, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/184/2020 S1636ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/184/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Miloš Rakovan, nar. 19.12.1974, trvale bytom Povina 298, 023 33 Povina, do
19.08.2015 podnikajúci pod obchodným menom Miloš Rakovan, s miestom podnikania Povina 298, 023 33
Povina, IČO: 37 620 126, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávky veriteľ:
21. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom. Záhradnícka 10, 913 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 534,00 EUR;
22. Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom. Záhradnícka 10, 913 66 Bratislava, IČO: 00 215
759, vo výške 80,00 EUR.
LexCreditor k.s.

K004279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytča 1, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/172/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/172/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Mária Hanuliaková, správca dlžníka: Štefan Blažek, nar. 05.08.1979, trvale bytom Mesto Bytča,
014 01 Bytča, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 9OdK/172/2020 zo dňa
26.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 210/2020 dňa 30.10.2020, vyhlasuje podľa ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka,
zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 1. – 2. (Súbor 1) v súpisovej hodnote
105,00 €. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 236/2020 dňa
08.12.2020 pod K088373.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁPONUKA–9OdK/172/2020–SÚBOR1-NEOTVÁRAŤ“na adrese: JUDr.
Mária Hanuliaková, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného hnuteľného majetku (105,00 €). Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobnéoznačeniezáujemcu,atouvedenímobchodnéhomena,sídla,IČO,IČDPH,určeniazápisu
vzákonnomregistri,ufyzickýchosôbmeno,priezvisko,miestopodnikania,IČO,zápisvpríslušnom
zákonnomregistri,telefonickýae-mailovýkontaktnazáujemcu,prípadneosobu,oprávnenúkonať
vmenezáujemcu,akjezáujemcomprávnickáosoba;
2. Označeniepredmetukúpy;
3. Návrhkúpnejcenyveurách;
4. Čísloúčtuzáujemcu,naktorýmumábyťvrátenázloženázálohavprípadeneúspechuvponukovom
konaní;
5. Dátumapodpiszáujemcu,prípadneosobyoprávnenejkonaťvmenezáujemcu,akjezáujemcom
právnickáosoba.
6. Musíbyťvyhotovenápísomnevslovenskomjazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. Vprípadeprávnickejosoby/FOpodnikateľa:Originálaleboúradneoverenúkópiuvýpisuzobchodného
aleboinéhozákonnéhoregistra,niestaršiehoakojedenmesiac.Vprípade,žeponukupodávafyzická
osoba-nepodnikateľ:úradneosvedčenúfotokópiudokladutotožnosti;
2. Potvrdenieozaplatenízálohyvovýške100%ponúkanejkúpnejsumynaúčetsprávcu,č.ú:IBAN:SK83
75000000004019849272. Správapreprijímateľa/poznámka:9OdK/172/2020.Zálohamusíbyť
pripísanánaúčteSprávcunajneskôrposlednýdeňnapredkladanieponúk.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K004280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/3/2021 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty Dlžníka Erik Kovalčík, nar. 06.06.1977, trvale bytom Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená, do
30.05.2020 podnikajúci pod obchodným menom Erik Kovalčík, s miestom podnikania: Bernolákova 224/26,
028 01 Trstená, IČO: 431 638 07 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť
na tel.: +421 914 100 800, príp. e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline dňa 22.01.2021
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K004281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/3/2021 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca dlžníka Erik Kovalčík, nar. 06.06.1977, trvale bytom
Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená, do 30.05.2020 podnikajúci pod obchodným menom Erik Kovalčík,
s miestom podnikania: Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená, IČO: 431 638 07 podľa §32 ods. 7 ZKR
oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím
pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
1021
Žilina, 22.01.2021
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K004282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/3/2021 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/3/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 18.01.2021, sp.
zn.: 7OdK/3/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Erik Kovalčík, nar. 06.06.1977, trvale bytom Bernolákova 224/26, 028 01 Trstená, do 30.05.2020
podnikajúci pod obchodným menom Erik Kovalčík, s miestom podnikania: Bernolákova 224/26, 028 01
Trstená, IČO: 431 638 07 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated
18.01.2021, file No. 7OdK/3/2021, published in Commercial Gazette on 22.01.2021, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor Erik Kovalčík, born 06.06.1977, adress Bernolákova 224/26, 028 01
Trstená.(hereinafterasthe“Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 23.01.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Thisdecision ofthe DistrictCourt Žilinacame intoforce on23.01.2021.The bankruptcywas declaredas of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 7OdK/3/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the addressJUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
bankruptcy trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No.7OdK/3/2021. Applications that will not be
deliveredontimetothebankruptcytrusteewillbeconsideredasclaimsinbankruptcy,butthecreditorswillbenot
allowedtoexercisethevotingrightsandotherrightsassociatedwithlodgedclaims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
ariseinthefutureordependonthefulfillmentofcertainconditionorcreditorswhohaveaclaimagainstanother
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
applicationwillbeignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
Theapplicationofcreditor´sclaimmustcontaintheinformationaboutthename,surnameandtheaddressofthe
firmandtheseatofthecreditorandDebtor,thelegalcauseoftheclaim,rankingofthesatisfactionoftheclaim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claimssecuredwithsecuritiesalsofillintheapplicationformwhichhastoprovideinformationaboutthesecured
amount,kindandorderofsecurityright,objecttowhichthesecurityistiedandlegalcauseofthesecurityright.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditionsregistertheirclaimsinthesamewayandtheyalsostateintheapplicationformtheconditiononwhich
theclaimisdependent.Thelodgmentoftheclaimshallbeartheheading“Prihláškapohľadávky”.
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.
Thetotalamountofclaimintheapplicationformshallbedividedintoprincipalandinterestwiththelegalcauseof
theinterests.TheclaimhastobelodgedintheEUROcurrency.IftheclaimisnotloggedintheEURO,amountof
theclaimshallbedeterminedby bankruptcytrusteebycalculationaccording tothereferenceexchangerate set
andpublishedonthedayofbankruptcydeclarationbytheEuropeanCentralBankorNationalBankofSlovakia.If
theclaimislodgedincurrencywhichreferenceexchangerateisnotstatedbyEuropeanCentralBankorNational
BankofSlovakia,thesumofclaimshallbedeterminedbybankruptcytrusteewithprofessionaldiligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
DocumentsprovingtheinformationprovidedintheapplicationofclaimhavetobeenclosedtotheApplicationof
claim.Incaseanon–financialclaimislodged,anexpertopinionstatingthevalueoftheclaimhastobeadded,
otherwisetheseclaimswillnotbeconsideredasclaimsinbankruptcyandApplicationwillbeignored.Acreditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy,thescopeofaccountingtheclaimorreasonswhytheclaimisnotcoveredinaccountancy.
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.
IncasethecreditordoesnothaveaseatoranaddressofabranchofficeintheSlovakRepublic,arepresentative
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with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplishedonlyby publishingin theCommercial Gazette.Application form,which wasdelivered totrustee or
courtcannotbecorrectoramend.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Applicationmustnotbecorrectedoramended.

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA bankruptcy trustee

K004283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Drabík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varín 0, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/233/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/233/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca zverejnil OV č. 4/2021 dňa 08.01.2021 oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu vo veci Dlžníka Jozef Drábik, nar. 14.05.1946, bytom Varín, 01303 Varín, ktoré konanie je vedené na
Okresnom súde v Žiline.

Podľa § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní
upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania
alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.

S poukazom na uvedené správca zrušuje ponukové konanie zverejnené v OV č. 4/2021 dňa 8.01.2021
a oznamuje, že poukázané kaucie na účet správcu budú ihneď vrátené záujemcom na účet.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K004284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Škubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/25/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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7OdK/25/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ľudmila Škubáková,
nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, zastúpeného Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6,
011 00 Žilina, oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v rámci druhej vlny pandémie ochorenia COVID19 v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 62/2020 Z. z niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., zákona č. 155/2020 Z. z. a zákona č. 421/2020 Z. z. v znení poslednej
novely - zákona č. 9/2021 Z. z. účinného od 19.01.2021, sa ruší druhé kolo verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 11/2021 dňa 19.01.2021 pod č. K002899 na speňaženie majetku
dlžníka Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina.
V Martine dňa 22. 01. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K004285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1985/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/203/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Ján Berky, nar. 22. 07. 1967, bytom Horné Rakovce
1985/40, 039 01 Turčianske Teplice týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení
s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 3OdK/203/2020 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od
13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie
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K004286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1985/40, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/203/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/203/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Ján Berky, nar. 22. 07. 1967, bytom Horné Rakovce 1985/40, 039 01 Turčianske
Teplice , v právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 3OdK/203/2020 týmto
oznamuje veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 32032020 .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K004287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miroslava
Štrbová, nar. 13.01.1979, tr.bytom Stráňavy 225, 013 25, Stráňavy, týmto podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a
doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo nahliadnuť do správcovského
spisu č. 9OdK/1/202.S647 počas konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 7.30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii
správcu.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese jarosciak@realitaza.sk, alebo telefonicky na tel. čísle +421
(0) 903522630.

K004288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

UDr. Václav Jaroščiak, správca so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miroslava Štrbová,
nar. 13.01.1979, tr. bytom Stráňavy 225, 013 25, Stráňavy, týmto podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu vo výške 350,- Eur pri
popretí pohľadávky treba poukázať na bankový účet číslo IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151. Ako
variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky - správy pre
prijímateľa meno alebo názov veriteľa.

K004289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2021
Druh podania:
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!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. č.k.
9OdK/1/2021 zo dňa 18.01.2021, ktoré bolo zverejneným v Obchodnom vestníku č. 14/2021 dňa 22.01.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslava Štrbová, nar. 13.01.1979, trvale bytom Stráňavy 225, 013 25,
Stráňavy, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov
aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Václav Jaroščiak, M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania
9OdK/1/2021. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·

·

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Václav Jaroščiak, správca
Notification to foreign creditors According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”)
and Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of
the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 18th of
January 2021, file No. 9OdK/1/2021 published in Commercial Journal No 14/2020 on 22. of January 2021, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Miroslava Štrbová, date of birth.: 01/13/1979, residence:
Stráňavy 225, 013 25 Stráňavy, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Václav Jaroščiak, M.
Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 9OdK/1/2021. According to the article 55 of the
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy truste by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust truste to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
JUDr. Václav Jaroščiak, trustee

K004290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Závodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/181/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/181/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu S 568
bol Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 11.11.2020 č. k. 3OdK/181/2020-22 ustanovený do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Juraj Závodský, nar.:14.02.1955, trvale bytom mesto Žilina, 010 01
Žilina, adresa pre doručovanie : Kysucká 2, 010 01 Žilina (do 06.10.2020 podnikajúci pod obchodným menom
Juraj Závodský - Akvaristika – chovateľské potreby, s miestom podnikania Hlinská 15, 010 01 Žilina, IČO:
10939491)
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
Podľa ust. § 167v ZoKR správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom , čo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom na uvedené zákonné ustanovenia správca oznamuje, že v zmysle ust. § 166v ZoKR zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, čím sa konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka : Juraj Závodský, nar.:14.02.1955,
trvale bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina, adresa pre doručovanie : Kysucká 2, 010 01 Žilina (do 06.10.2020
podnikajúci pod obchodným menom Juraj Závodský - Akvaristika – chovateľské potreby, s miestom podnikania
Hlinská 15, 010 01 Žilina, IČO: 10939491) zrušuje.

JUDr. Alena Balážová - správca

K004291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8367/42A 8367/42A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/26/2020 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/26/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 10OdK/26/2020
na majetok dlžníka: : Ladislav Farkaš, nar. 05.12.1968, trvale bytom Bratislavská č. 8367/42A, 010 01 Žilina,
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Žiline, 18.01.2021
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K004292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIKOMIX, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družinská 897 / 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 414 930
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu: MIKOMIX, spol.
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930 oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 24.08.2020 doručená do kancelárie správcu
súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, s por. č. 1, s celkovou sumou 480,- €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s., správca

K004293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turoň Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 123 123, 010 01 Mojš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/43/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/43/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vkonkurznej veci dlžníka:Marek Turoň, nar. 5.1.1978, bytom Mojš 123, 010 01 Mojš, korešpondenčná adresa:
Krajná3,82104Bratislava-Ružinov
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1 z.
č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V Turanoch dňa: 24.1.2021

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K004294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučka Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 30, 991 26 Bátorová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1955
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/413/2018 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/413/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Zoltán Kukučka, bytom
Hlavná, 991 26 Bátorová, dat. nar.: 6. 4. 1955 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že
došlo k splneniu rozvrhu výťažku a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka,
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, k.s., správca Zoltán Kukučka

K004295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varsa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slaská 149, 966 22 Slaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1978
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/457/2020 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/457/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva group, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977, správca dlžníka: Miroslav
Varsa, bytom Slaská 149, 966 22 Lutila, Slovenská republika, dat. nar.: 22. 4. 1978 (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 group, k.s., správca Miroslav Varsa

K004296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svrčok Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/543/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/543/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrej Svrčok, nar. 19.04.1988, trvale bytom
97401 Banská Bystrica, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA
KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom
vestníku sa KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA ZRUŠUJE.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopotom,čozistí,
žekonkurznápodstatanepokryjenákladykonkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurzsakončí.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
Obchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K004297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luptáková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kráľa 1562/13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1973
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/479/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/479/2020
Druh podania:
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
M.B.A. Finance, s.r.o.
M.B.A. Finance, s.r.o.

Ulica
Gusevova
Gusevova

Číslo
1415/6
1415/6

Obec
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma
72 845,02 Eur
95 508,06 Eur

insolva, k.s., správca dlžníka Mariana Luptáková

K004298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DB & PARTNERS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 636
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
DB & PARTNERS, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 636
týmto zverejňuje oznámenie o preradení nižšie uvedených súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 175/2020 zo dňa 10.09.2020 (K068318) do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3,
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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Zwettl, FN 36924a, Rakúska republika číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 30
Pozemok parcely registra „C“:
Druh

Výmera
m2

Ostatná plocha

598 m2

SR

Ostatná plocha

997 m2

SR

Ostatná plocha

98 m2

SR

Ostatná plocha

54 m2

SR

Ostatná plocha

252 m2

SR

Ostatná plocha

187 m2

SR

Ostatná plocha

906 m2

SR

Ostatná plocha

386 m2

SR

Ostatná plocha

18 m2

SR

Ostatná plocha

374 m2

SR

33 m2

SR

Ostatná plocha

202 m2

SR

Ostatná plocha

397 m2

SR

Ostatná plocha

608 m2

SR

Ostatná plocha

314 m2

SR

Ostatná plocha

528 m2

SR

Ostatná plocha

790 m2

SR

Ostatná plocha

207 m2

SR

Ostatná plocha

205 m2

SR

Ostatná plocha

193 m2

SR

Ostatná plocha

406 m2

SR

Ostatná plocha

364 m2

SR

Ostatná plocha

1442 m2

SR

Ostatná plocha

722 m2

SR

50 m2

SR

1772 m2

SR

631 m2

SR

502 m2

SR

682 m2

SR

Zastavaná
a nádvorie

Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

plocha

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

v

Štát Obec
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Banská Bystrica

4050

3341/26

1/1

41 202,85 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/27

1/1

68 694,39 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/34

1/1

6 752,28 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/36

1/1

3 720,45 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/63

1/1

17 362,84 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/64

1/1

12 884,30 EUR

Banská Bystrica

4050

3341/65

1/1

62 423,98 EUR

Banská Bystrica

4050

3352/7

1/1

26 595,61 EUR

Banská Bystrica

4050

3352/8

1/1

1 239,96 EUR

Banská Bystrica

4050

3352/38

1/1

25 768,59 EUR

Banská Bystrica

4050

3352/39

1/1

2 273,73 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/2

1/1

13 917,51 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/37

1/1

27 353,70 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/41

1/1

41 891,47 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/42

1/1

21 634,64 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/50

1/1

36 379,71 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/78

1/1

54 431,74 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/142

1/1

14 262,10 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/143

1/1

14 124,26 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/144

1/1

13 297,80 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/145

1/1

27 973,41 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/146

1/1

25 079,97 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/147

1/1

99 355,04 EUR

Banská Bystrica

4050

3444/148

1/1

49 746,44 EUR

Banská Bystrica

4050

5547/25

1/1

3 444,78 EUR

Radvaň

5843

3700/35

1/1

98 485,78 EUR

Radvaň

5843

3700/37

1/1

35 070,28 EUR

Radvaň

5843

3700/38

1/1

27 900,60 EUR

Radvaň

5843

3700/85

1/1

37 904,80 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

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

91

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

K004299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Görči
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárového Víťazstva 375 / 5, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/536/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/536/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Gabriel Görči, nar. 23.03.1978, trvale bytom Februárového Víťazstva 375/5, 991 22 Bušince, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/536/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, ktorou bola do
konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 1472,05 € a pod por. č. 2 vo výške 67,57 €.

Podľa ustanovenia § 167l ods. 5 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16, 18 a 19 sa použijú primerane.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K004300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/463/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/463/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok dlžníka:
Jozef Kotlár, nar.25.03.1970, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, č.k.
2OdK/463/2020 týmto v súlade s § 167f ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľov :
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO : 00 215 759 v celkovej
prihlásenej sume : 2 922,65 €.
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO : 51 865 467 v celkovej prihlásenej sume :
353,10 €.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K004301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Zacharová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 5712/1, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1968
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/520/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/520/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Renáta Zacharová, trvale bytom Medená 5712/1,
974 05 Banská Bystrica, dátum narodenia 24.01.1968 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty
konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.
Číslo Druh
Identifikácia
zložky majetku majetku

Deň
Súpisová
zapísania
hodnota

Spoluvlastnícky
Stav majetku
podiel Dlžníka

Dôvod
zapísania

Deň
Dôvod
vylúčenia vylúčenia
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zložky majetku majetku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

pozemok

stavba

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie
podiel Dlžníka

Parc. č. 505
o výmere
571m2,
druh
pozemku
zastavaná
5/8
plocha
a nádvorie
evidovaný
na
LV č. 651 pre
k.ú. Hromoš
Súp. č. 162,
popis
rodinný
dom, na parcele
č.
505 5/8
evidovaná
na
LV č. 651 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1160/5
o výmere
9876m2,
druh
pozemku orná 1/24
pôda evidovaný
na LV č. 1126
pre k.ú. Hromoš
Parc. č. 1259/4
o výmere
3755m2,
druh
pozemku orná 1/24
pôda evidovaný
na LV č. 1126
pre k.ú. Hromoš
Parc. č. 1260/4
o výmere
523m2,
druh
pozemku trvalý
1/24
trávnatý porast
evidovaný
na
LV č. 1126 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1261/5
o výmere
1936m2,
druh
pozemku trvalý
1/24
trávnatý porast
evidovaný
na
LV č. 1126 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1180/18
o výmere
1903m2,
druh
pozemku trvalý
1/24
trávnatý porast
evidovaný
na
LV č. 1134 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1180/19
o výmere
361m2,
druh
pozemku trvalý
1/24
trávnatý porast
evidovaný
na
LV č. 1134 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1180/20
o výmere 20m2,
druh pozemku
trvalý trávnatý
1/24
porast
evidovaný
na
LV č. 1134 pre
k.ú. Hromoš
Parc.
č.
1126/231
o výmere

hodnota

majetku

Na
pozemku
je
postavený rodinný dom
so samostatnou garážou
1 500,00 € 22.01.2021
a
menšou drevenou
stavbou na odkladanie
náradia

Deň vydania: 27.01.2021
majetku

majetku

majetku

Evidencia
dlžníka
ako
spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

Evidencia
dlžníka
ako
Stavba
v zachovalom
7 000,00 € 22.01.2021 spoluvlastníka kompletnom stave
v katastri
nehnuteľností

-

50,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

20,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

1,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

2,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

2,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

1,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Evidencia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

5755m2,
druh
pozemok pozemku lesný 1/26
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1288 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1127/59
o výmere
6907m2,
druh
pozemku lesný
pozemok
1/26
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1289 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1230/2
o výmere 13m2,
druh pozemku
pozemok lesný pozemok 1/26
evidovaný
na
LV č. 1290 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 1127/1
o výmere
492941m2, druh
pozemku lesný
pozemok
1/52
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1291 pre
k.ú. Hromoš
Parc.
č.
1126/110
o výmere
63599m2, druh
pozemok pozemku lesný 1/26
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1344 pre
k.ú. Hromoš
Parc. č. 768/14
o výmere
985700m2, druh
pozemku lesný
pozemok
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 768/15
o výmere
5823m2,
druh
pozemku lesný
pozemok
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 768/16
o výmere
15865m2, druh
pozemku lesný
pozemok
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 768/17
o výmere
189m2,
druh
pozemku lesný
pozemok
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 768/22
o výmere
25750m2, druh
pozemku lesný
pozemok
1/966
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Neznámy

20,00 €

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Deň vydania: 27.01.2021

dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

25,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,05 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

250,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

50,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

20,00 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,10 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,25 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,50 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

pozemok

evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 772/2
o výmere
3251m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 1706
o výmere
121m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 1723/2
o výmere 19m2,
druh pozemku
lesný pozemok 1/966
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 1724
o výmere
1730m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 1725/2
o výmere
102m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 1725/3
o výmere
1113m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč
Parc. č. 2082
o výmere
224m2,
druh
pozemku lesný
1/966
pozemok
evidovaný
na
LV č. 1719 pre
k.ú. Čirč

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021
v katastri
nehnuteľností

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

Neznámy

0,05 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,02 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,02 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

0,01 €

Evidencia
dlžníka
ako
22.01.2021 spoluvlastníka v katastri
nehnuteľností

-

Poučenie a výzva
Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka Správca v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR vykonáva len na podnet veriteľa za
predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku
dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.
V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Renáta Zacharová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K004302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 316/1, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1993
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/893/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/893/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 18.09.2019, č. 4OdK/893/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Martin Bartoš, narodený 18.11. 1993, trvale bytom Stromová 316/1, 977 01 Brezno, podnikajúci pod
obchodným menom Martin Bartoš, IČO: 52 405 184, s miestom podnikania Stromová 316/1, 977 01 Brezno (ďalej
aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 184/2019 zo dňa 24.09.2019, K084678.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
28.06.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 28.06.2019,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 18.10.2019 a vlastného šetrenia 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 - úpadcu: Martin
Bartoš, narodený 18.11. 1993, trvale bytom Stromová 316/1, 977 01 Brezno, podnikajúci pod obchodným menom
Martin Bartoš, IČO: 52 405 184, s miestom podnikania Stromová 316/1, 977 01 Brezno, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin Bartoš, narodený 18.11. 1993, trvale
bytom Stromová 316/1, 977 01 Brezno, podnikajúci pod obchodným menom Martin Bartoš, IČO: 52 405
184, s miestom podnikania Stromová 316/1, 977 01 Brezno, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021
LEGES Recovery k.s., správca
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Deň vydania: 27.01.2021

K004303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Puta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 331/8, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1955
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/425/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/425/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 16.10.2020, č. 4OdK/425/2020 v právnej veci navrhovateľa dlžníka František Puta, nar. 14.12.1955, bytom 9. mája 331/8, 049 16 Jelšava (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., IČO: 47 982 586,
so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 206/2020 zo dňa 26.10.2020, K076680.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
03.09.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 03.09.2020,
súčinností tretích osôb, zo zisťovania osobných pomerov dlžníka a vlastného šetrenia 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 - úpadcu: František
Puta, nar. 14.12.1955, bytom 9. mája 331/8, 049 16 Jelšava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: František Puta, nar. 14.12.1955, bytom 9.
mája 331/8, 049 16 Jelšava, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K004304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Godál Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 885 / 13, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/585/2020 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/585/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Radovan Godál, nar. 04.08.1978, trvale bytom Železničná 885/13, 963 01
Krupina, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
pohľadávok, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo výške dvoch
percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo
výške 10.000,- €. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č.
IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 22.01.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K004305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu:
S1856, správca úpadcu: LOKWOOD s.r.o., so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44,
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín 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:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K004306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Goralová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.SNP 7/25, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1128/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1128/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka: Erika Goralová, nar. 15. 07. 1959, trvale bytom Nám. SNP 7/25, 976 13 Slovenská Ľupča, ,ktorý bol ku
dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
Mgr. Dana Žlnková správca

K004307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Goralová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.SNP 7/25, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1128/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1128/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Erika Goralová, nar. 15. 07. 1959, trvale bytom Nám. SNP 7/25, 976 13 Slovenská Ľupča.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

K004308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikovíny Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/362/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/362/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca
dlžníka Peter Mikovíny, nar. 14.03.1974, bytom Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Mikovíny, s miestom podnikania Horná 1376/6, 976 52 Čierny Balog, IČO: 41 614
691, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné
nahliadnuť v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v
úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom:
vaculcikova@agbr.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 22.01.2021
Mgr. Martina Klačanová
správca dlžníka

K004309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovské Kováče
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/511/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/511/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

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

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K004310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Mičiná 83, 974 01 Dolná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/508/2020 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/508/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/508/2020 zo dňa 11.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Dana Eremiášová, nar. 10.01.1968, trvale bytom 974 01 Dolná Mičiná 83 a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Správca týmto oznamuje, že vo veci konkurzu na majetok dlžníka Dana Eremiášová, nar. 10.01.1968, trvale
bytom 974 01 Dolná Mičiná 83, nebol zistený žiadny majetok úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 22.01.2021

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

K004311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berki Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275 / 0, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/299/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/299/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/299/2018 zo dňa 23.04.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 86/2018 dňa 04.05.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Berki, nar.
23. 10. 1953, trvale bytom Armádna 275, 049 16 Jelšava (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“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
všaksprávcaneuskutočnískôr,akouplyniezákladnáprihlasovacialehota,aakniektorýzveriteľovuhradilzálohu
natrovyšetrenípodľa§166iods.2,nieskôr,akotakétošetreniauskutočnil.OznámenímvObchodnomvestníku
sakonkurzzrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informáciíposkytnutýchdlžníkom,veriteľmi,prípadneinýmiosobami.Správcavykonásodbornoustarostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiťsnepatrnýminákladmi.
2) Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
nákladkonkurzuvsumeschválenejzástupcomveriteľovalebourčenejschôdzouveriteľov,akzástupcaveriteľov
niejeustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ladislav Berki, nar. 23. 10. 1953, trvale bytom Armádna 275, 049 16 Jelšava, sa KONČÍ,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca
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K004312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrinová Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/490/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/490/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ing. Katarína Uhrinová, nar. 07. 04. 1960, trvale bytom Malohontská 66/26, 979 01 Rimavská
Sobota; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Katarína Uhrinová, s miestom podnikania Malohontská
66/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40 726 738, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, spis. zn.: 4OdK/490/2019 v zmysle § 167u ods. 1 Zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K004313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachitová 5739 / 13, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zrušení termínu 1. schôdze veriteľov zvolanej na 29.01.2021 a Oznámenie o zvolaní 1.
schôdze veriteľov na dňa 11.03.2021
Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Ing. Peter
Valach, nar. 09. 02. 1963, bytom Malachitová 5739/13, 974 05 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že 1. schôdza
veriteľov zvolaná na dňa 29.01.2021 o 09.00 hod. sa s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu
so šírením ochorenia COVID – 19 a v súvislosti s tým prijaté všeobecne záväzné právne predpisy najmä zákona
č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, súvisiace prijaté obmedzujúce opatrenia v zmysle uznesení
vlády SR č. 30/2021 a 44/2021 ako aj vzhľadom na stanovisko konkurzného súdu doručené správcovi dňa
22.01.2021 ruší.

Správca zároveň v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 11.03.2021
o 09.00 hod. v sídle kancelárie správcu Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica na treťom poschodí s nasledujúcim
programom:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
5. Voľba členov veriteľského výboru
6. Záver
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, poprípade poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

V Banskej Bystrici dňa 22.01.2021
Mgr. Marína Zacharová, správca

K004314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gábrišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/91, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1996
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/525/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/525/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., správca dlžníka Katarína Gábrišová, nar. 25.11.1996, trvale bytom Štúrova 839/31, 962 21 Detva,
oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 2OdK/525/2020 dňa
14.01.2021.
Správcovi bola doručená dňa 19. 01. 2021 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava,
IČO: 44291809,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma

368,53 €

368,53 €
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153,72 €

153,72 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

5,00 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 4/1. – 4/7.
RESKON, k.s., správca

K004315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 355 355, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2021 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Blažena Eremiášová, nar.:
29. 09. 1974, trvale bytom Sklabiná 355, 991 05 Sklabiná, obchodné meno - Blažena Eremiášová LAKOS-STAV,
s miestom podnikania Kl. Gottwalda 73/49, 991 06 Želovce, IČO - 43287654 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.01.2021, sp. zn. 2OdK/1/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.01.2021.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská
12, 962 23 Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Blažena Eremiášová, born on 29 September 1974, seated Sklabiná 355, 991 05 Sklabiná,
trade name - Blažena Eremiášová LAKOS-STAV, place of business Kl. Gottwalda 73/49, 991 06 Želovce, IČO 43287654 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica, No. 2OdK/1/2021 dated on 15 January 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 21 January 2021.
The bankruptcy procedure was declared as on following date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy
and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims
in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to
the bankruptcy trustee to the address: Ing. Mgr. Denisa Dukátová, Budovateľská 12, 962 23 Očová, Slovakia.
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v
časti
“Vzory a
formuláre”,
v sekcii
“Konkurzy a
reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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“Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion
according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 23.01.2021
In Očová, 23 January 2021
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, trustee

K004316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 355 355, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2021 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Blažena Eremiášová, nar.: 29. 09. 1974, bytom Sklabiná 355, 991 05 Sklabiná, obchodné meno - Blažena
Eremiášová LAKOS-STAV, s miestom podnikania Kl. Gottwalda 73/49, 991 06 Želovce, IČO - 43287654,
oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Budovateľská 12, 962 23 Očová v pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a
od 12:30 hod. do 16:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0905 172 052, 0907 069 465
e-mail: dukatova.spravca@gmail.com
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca úpadcu Blažena Eremiášová

K004317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiášová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 355 355, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2021 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Blažena Eremiášová, nar. 29. 09. 1974, bytom Sklabiná 355, 991 05 Sklabiná, obchodné meno Blažena Eremiášová LAKOS-STAV, s miestom podnikania Kl. Gottwalda 73/49, 991 06 Želovce, IČO - 43287654
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK60 5600 0000 0012 1666 7001,
vedený v Prima banka Slovensko, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 59; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Blažena Eremiášová
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K004318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Gábrišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/91, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1996
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/525/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/525/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, značka správcu S 1826 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 18.11.2020, pod č. k. 2OdK/525/2020
ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Katarína Gábrišová, nar. 25.11.1996, trvale
bytom Štúrova 839/31, 962 21 Detva (ďalej aj ako „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
150/2019 zo dňa 06.08.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
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. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „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.“
Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok dlžníka Katarína Gábrišová, nar. 25.11.1996, trvale bytom
Štúrova 839/31, 962 21 Detva, nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je
možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Lučenci, dňa 25.01.2020
RESKON, k.s., Správca

K004319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ján Vaculčiak, pôvodne podnikajúci pod obch.
menom Ján Vaculčiak - Sabra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1308/24, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1961
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5oDk/546/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/546/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RESKON, k.s., správca dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 08.07.1961, bytom Okružná 1308/24, 962 12 Detva, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ján Vaculčiak – Sabra, s miestom podnikania Okružná 1308/24, 962 12
Detva, IČO: 36871877, č. k. 5OdK/546/2020 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 Zákona o
konkurze a reštrukturalizácii, týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového účtu, na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je:
IBAN: SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
akovariabilného symbolu a v správe pre prijímateľa uveďte – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, 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.
RESKON, k.s. – správca

K004320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/582/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/582/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marína Zacharová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
marina.zacharova@gmail.com alebo telefonicky na: 0905 990 037.

Mgr. Marína Zacharová
správca

K004321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/582/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/582/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Pavol
Botoš, nar. 11.11.1958, trvale bytom Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec („ďalej len dlžník“) oznamujem, že
na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/582/2020 zo dňa 08.01.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 9/2021 zo dňa 15.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovená Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

Tátovýzvasavzťahujenaveriteľov,ktorímajútrvalébydliskoaleboregistrovanésídlovinýchčlenskýchštátoch
EurópskejúnieakovSlovenskejrepublikevsúladesčl.54Nariadeniač.2015/848zodňa20.05.2015.

Vyhlásenímkonkurzusazačínakonkurz.Konkurzsapovažujezavyhlásenýzverejnenímrozhodnutiaovyhlásení
konkurzuvObchodnomvestníku.( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečenýveriteľúverunabývanie25c)jeoprávnenýsaprihlásiť,ibaakjeužpohľadávkazúverunabývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí,o čom správcabez zbytočného odkladuzabezpečeného veriteľa úveruna bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacímprávomvzťahujúcimsakmajetkudlžníka.Takýtoveriteľmôžebyťvkonkurzeuspokojenýibaz
výťažkuzískanéhospeňaženímmajetku,ktorýzabezpečujejehopohľadávku,pričomhlasovacieprávanaschôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorýmjezabezpečená.(§ 167l ods. 2 ZKR)

PrihláškasapodávavjednomrovnopiseusprávcunaadreseHorná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu.Akveriteľdoručísprávcoviprihláškuneskôr,naprihláškusaprihliada,veriteľvšaknemôževykonávať
hlasovacieprávo.ZapísanietakejtopohľadávkydozoznamupohľadávoksprávcazverejnívObchodnomvestníku
suvedenímveriteľaaprihlásenejsumy.Doručenieprihláškysprávcovimápreplynutiepremlčacejlehotyazánik
právarovnaképrávneúčinkyakouplatnenieprávanasúde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláškamusíbyťpodaná napredpísanomtlačive amusíobsahovaťzákladnénáležitosti, inaksana prihlášku
neprihliada.Základnýmináležitosťamiprihláškysú:a)meno,priezviskoabydliskoalebonázovasídlo,b)meno,
priezvisko abydlisko úpadcu alebo názov asídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojeniapohľadávkyzovšeobecnejpodstaty,e)celkovásumapohľadávkyf)podpis.(§ 29 ods. 1 ZKR)

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu,poradia,predmetuaprávnehodôvoduvznikuzabezpečovaciehopráva.(§ 29 ods. 2 ZKR)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelípodľaprávnehodôvoduvzniku.(§ 29 ods. 4 ZKR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prepočtompodľareferenčnéhovýmennéhokurzuurčenéhoavyhlásenéhovdeňvyhláseniakonkurzuEurópskou
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
pohľadávkyurčísprávcasodbornoustarostlivosťou.(§ 29 ods. 5 ZKR)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávkevúčtovníctveneúčtuje.(§ 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
Obchodnomvestníku.(§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten,ktobyspoukazomnavýhraduvlastníctvamoholinakžiadaťvylúčenievecizosúpisu,môžesvojeprávav
konkurzeuplatniťprihláškourovnako,akobyuplatňovalzabezpečovacieprávo.Takýtoveriteľprihláškoupoveruje
správcunasúpisaspeňaženievecisvýhradouvlastníctva.Napostavenietakéhotoveriteľasapoužijúprimerane
ustanoveniaupravujúcepostaveniezabezpečenéhoveriteľa.(§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomnénadobuurčitú,scieľomprevoduprenajatejvecidovlastníctvadlžníka.(§ 29 ods. 10 ZKR)

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

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

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848
20.05.2015 as the administrator of the debtor : Pavol Botoš, born 11.11.1958, permanent residence

dated

Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the
debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, no. 4OdK/582/2020 dated
08.01.2021, published in Commercial Bulletin no. 9/2021 dated 15.01.2021 bankruptcy declared and Mgr.
Marína Zacharová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica was appointed as bankruptcy administrator.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

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

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

Mgr. Marína Zacharová
Správca

K004322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/582/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/582/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., č. účtu: 1585468008/1111, IBAN: SK1711110000001585468008.

Poučenie:

Prihlásenúpohľadávkujeoprávnenýpoprieťleninýprihlásenýveriteľ.

Pohľadávkumožnopoprieť
a)do30dníoduplynutiazákladnejlehotynaprihlasovaniepohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorenéprihláseniepohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu,ktorúpopiera,pripopretíporadiauviesťporadie,ktoréuznáva,pripopretízabezpečovaciehoprávauviesť
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,ibažepreukáže,žekonalsodbornoustarostlivosťou.

Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi,ktoréhopohľadávkabolapopretá.

Popretiepohľadávkyveriteľomjeúčinné,ak
a)bolopodanénapredpísanomtlačivea
b)naúčetsprávcuvbankealebovpobočkezahraničnejbankybolzloženýpreddavoknatrovykonaniavovýške
podľa§32ods.19suvedenímčíslapohľadávkyzozoznamupohľadávokakovariabilnéhosymbolu.

Veriteľmáprávodomáhaťsanasúdeurčeniapopretejpohľadávkyžalobou,pričomžalobamusíbyťpodanávoči
všetkým,ktorípoprelipohľadávku.Totoprávomusíbyťuplatnenénasúdevočivšetkýmtýmtoosobámdo30dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
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od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretejpohľadávkyjeuplatnenévčasajvtedy,akbolapodanážalobavlehotenanepríslušnomsúde.

Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavoknezloží,súdkonaniezastaví.Akpopierajúciveriteľpreddavoknezloží,súdvkonaníourčenípopretej
pohľadávkyrozhodne,žepopretiepohľadávkyjeneúčinné.

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.

Vžalobesaveriteľmôžedomáhaťurčeniaprávnehodôvodu,vymáhateľnosti,poradiaavýškypohľadávky,ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviactoho,čouviedolvprihláške.

Rozhodnutieourčenípopretejpohľadávkyjeúčinnévočivšetkýmúčastníkomkonkurznéhokonania.

Uplynutímlehotynapopretiepohľadávkysapohľadávkavrozsahu,vakomnebolapopretá,považujezazistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považujezazistenú.

Výškapreddavkunatrovykonaniaourčeniepopretejpohľadávkysúdvepercentázosumyspornejpohľadávkya
akideopopretiepohľadávkylenčodovýšky,dvepercentázosumy,vktorejbolapopretá,atonajmenej350eur
anajviac10000eur.

Povinnosťzložiťpreddavoknemásubjektverejnejsprávypodľaosobitnéhopredpisu.

Mgr. Marína Zacharová
správca

K004323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom Jarková 14, 080 01 Prešov, ako správkyňa konkurznej podstaty úpadcu
RECYCENTRUM, a.s., so sídlom Študentská 4154/50, 069 01 Snina, IČO 36 767 182, týmto oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu po
predchádzajúcej dohode so správcom na adrese Jarková 14, 080 01 Prešov, a to počas pracovných dní v čase
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.:
0902218672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K004324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RECYCENTRUM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 4154/50, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 182
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
RECYCENTRUM, a.s., so sídlom Študentská 4154/50, Snina 069 01, IČO: 36767182 (ďalej aj len ako
„Dlžník“), oznamujem, že na majetok Dlžníka bol uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2K/24/2020 zo dňa
12.01.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 10/2021 dňa 18.01.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bola ustanovená JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom Jarková 14, 080 01 Prešov, značka správcu:
S1957 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt RECYCENTRUM, a.s., seated at Študentská 4154/50, Snina 069 01, Identification number:
36767182 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Prešov of 12.01.2021, ref. No. 2K/24/2020, published in the Commercial report No. 10/2021 of 18.01.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt, and JUDr. Ivana Gaľová, with the seat at Jarková 14, 080 01 Prešov, ref.
No. of trustee: S1957 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, veritelia úpadcu sú povinní v základnej lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: JUDr. Ivana
Gaľová, sídlo Jarková 14, 080 01 Prešov, Slovenská republika a v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd – Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. 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. Viaceré pohľadávky môžu byť
predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Vzor tlačiva
prihlášky
je
k dispozícii
na
internetovej
stránke
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto
prípade každá pohľadávka samostatnou prihláškou) uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the
trustee to the adress: JUDr. Ivana Gaľová, seated at Jarková 14, 080 01 Prešov; in one copy delivers the creditor
the application to the court - Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, The Slovak Republic. 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 as 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. More claims can be registred by separate
forms or by one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress
of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction
of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
The
registration
form
can
be
found
on
the
webside
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form (in this
case each claim by separate form) which has to provide information about the object to which security is tied. The
claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch
Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case
a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo
b) bankové údaje zahraničného veriteľa;
c) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
d) 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;
e) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
f) povaha pohľadávky;
g) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
h) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
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.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Poskytnutie informácií týkajúcich
sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné. Pohľadávky možno prihlasovať v
ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do
slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any,
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(b) bank details of the foreign creditor;
(c) 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;
(d) 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;
(e) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(f) the nature of the claim;
(g) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(h) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(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. The
claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory. Claims may
be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may require the
creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené
vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Prešove, dňa 19.01.2021
In Presov, on the 19st of January 2021
JUDr. Ivana Gaľová, správca úpadcu
JUDr. Ivana Gaľová, trustee of the bankrupt

K004325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 453, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: František Gábor, nar. 09.02.1968, trvale bytom
059 76 Rakúsy 453, 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

K004326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Milan Kanaloš, nar. 09.02.1965, trvale bytom Vyšná Jedľová 46, 089
01 Svidník v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/414/2020, v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, Iná pohľadávka v celkovej sume 165,00 Eur a 165,00 Eur.
JUDr. Mária Domčeková/správca

K004327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Miklošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 8, 094 08 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/813/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/813/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Monika Miklošová, nar. 31.07.1972, Závada 8, 094 08 Závada
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/813/2019, v zmysle ustanovenia § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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99, Iná pohľadávka v celkovej sume 150,93 Eur a 50,00 Eur.
JUDr. Mária Domčeková/správca

K004328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirožek Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 81, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/285/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/285/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty 4OdK/285/2020
V konkurze dlžníka: Zdenko Pirožek, nar. 01.02.1968, trvale bytom 059 94 Ihľany – Majerka 81, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K004329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pirožek Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 81, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/285/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/285/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku dlžníka 4OdK/285/2020
V konkurze dlžníka: Zdenko Pirožek, nar. 01.02.1968, trvale bytom 059 94 Ihľany – Majerka 81, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Dunka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 529, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/389/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/389/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Nakoľko v oznámení o zrušení konkurzu, zverejnenom v OV č. 14/2021 dňa 22.1.2021, bola uvedené nesprávna
spisová značka súdneho spisu, správca opakovane oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že v konkurze úpadcu
Jaroslav Dunka, Jakubany 529, 065 12 Jakubany, nebol zistený žiadny majetok, konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, preto konkurz končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

K004331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.D.S., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestov 140, 082 05 Brestov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Celková suma
Dlžník
Dôvod zapísania
Deň zapísania

19.
Peňažná pohľadávka
Kreditné úroky pripísané na bankový účet
0,54
Československá obchodná banka, a.s.
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
22.01.2021

Por. č.
Typ položky
Popis
Celková suma
Dôvod zapísania
Deň zapísania

20.
Hnuteľná vec
Výťažok zo speňaženia majetku prislúchajúcemu k hnuteľnej veci - IVECO 440 E 42, nákladné vozidlo
3927,31
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
22.01.2021

K004332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A.D.S., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestov 140, 082 05 Brestov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu A.D.S., s.r.o., IČO: 31 712 703, so sídlom
Brestov 140, 082 05, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku
zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenievzmysle§96ZKR:
Zástupcaveriteľov,dotknutýzabezpečenýveriteľakaždý,ktotvrdí,žejeveriteľompohľadávkyprotipodstate,jev
súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zoznamupohľadávokprotipodstateapodanímnapredpísanomtlačivenamietnuťusprávcuporadiepohľadávky
protipodstate.Námietkamusíbyťpodanávčasusprávcunapredpísanomtlačiveamusíbyťvždyodôvodnená,
inaksanaňuneprihliada.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K004333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 399/2, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Anna Marušinová, nar. 01.01.1960, bytom Hviezdoslavova 399/2, 059
18 Sprišské Bystré týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 35807598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej výške 154,45 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K004334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoták Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 234 / 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/167/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 22.01.2021 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713 v celkovej sume 25.014,24-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZRK v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 22.01.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K004335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/261/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Sárközi, nar. 11.07.1970, trvale bytom
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu
Prešov, sp. zn. 4Odk/261/2020 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu
mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave,
Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00215759, zast. Mgr. Igor Hanuliak, Záhradnícka 10, Bratislava.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1.
Poradie - Iná pohľadávka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 746,45 eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Katarína Duláková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K004336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čurejová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1206/101, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1992
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/63/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 06.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Čurejová, nar. 24.12.1992, bytom Podsadek 1206/101, 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 33/2019 dňa 15.02.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 80/2019 zo dňa 25.04.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lucia Čurejová, nar.
24.12.1992, bytom Podsadek 1206/101, 064 01 Stará Ľubovňa sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208 / 77, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1984
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/764/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/764/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 22.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Daňo,
nar. 11.05.1984, bytom Podskalka 5208/77, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
230/2019 dňa 28.11.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 95/2020 zo dňa 20.05.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Daňo, nar.
11.05.1984 bytom Podskalka 5208/77, 066 01 Humenné sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tumidalská Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 4879 / 27, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1984
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/76/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/76/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr.
Michaela Tumidalská, nar. 20.12.1984, bytom Mirka Nešpora 4879/27, 080 01 Prešov (ďalej len „Dlžník “)
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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112, 094 31 Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 32/2020 dňa 17.02.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 139/2020 zo dňa 21.07.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Michaela
Tumidalská, nar. 20.12.1984, bytom Mirka Nešpora 4879/27, 080 01 Prešov sa KONČI, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 213, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1976
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/772/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/772/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 31.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Maroš
Rusnák, nar. 09.11.1976, bytom Župčany 213, 080 01 Župčany (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 4/2019 dňa 07.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 57/2019 zo dňa 21.03.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Maroš Rusnák, nar.
09.11.1976, bytom Župčany 213, 080 01 Župčany sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hovančíková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 710/28, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1988
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/254/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexandra
Hovančíková, nar. 02.11.1988, bytom Mlynská 710/28, 086 33 Zborov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 108/2020 dňa 08.06.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 157/2020 zo dňa 14.08.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alexandra
Hovančíková, nar. 02.11.1988, bytom Mlynská 710/28, 086 33 Zborov sa KONČI, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 360 / 3, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1984
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/178/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/178/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Adam, nar. 11.12.1984, bytom Majerská 360/3, 094 13 Dlhé Klčovo (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 150/2020 dňa 05.08.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správcabezzbytočnéhoodkladu,posplnenírozvrhuvýťažkualebopo
tom,čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,oznámivObchodnomvestníku,žekonkurz
sakončí...OznámenímvObchodnomvestníkusakonkurzzrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 198/2020 zo dňa 14.10.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Adam, nar.
11.12.1984, bytom Majerská 360/3, 094 13 Dlhé Klčovo sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K004342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/259/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Michal Miko, nar. 01.09.1960, Malcov 199, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/259/2020, 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

K004343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/259/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Michal Miko, nar. 01.09.1960, Malcov 199, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/259/2020, 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 Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN:
SK18 0900 0000 0005 3048 5113. 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.

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

K004344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/259/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/259/2020
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: Michal Miko, nar. 01.09.1960, Malcov 199
Deň zapísania majetku: 22. 1. 2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K004345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Brunsteiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 49, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/359/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/359/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Brunsteiner, nar. 28.10.1982, bytom
Švábska 49, 080 05 Prešov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 2Odk/359/2020, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37
a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K004346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/277/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/277/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v danom konkurze - dlžníka/úpadcu: Judita Grundzová, trvale bytom Laborecká 1897/59 Humenné
týmto o z n a m u j e, že v rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i 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
ZoKR/ nezistil majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty v zmysle 167j ods. 1
ZoKR, pričom veritelia v zmysle § 166i ods. 2 ZoKR doposiaľ nepodali návrh na iné šetrenia majetku dlžníka.
Súpis majetku dlžníka preto neobsahuje žiadnu položku.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K004347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vartovník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 308/23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Róbert Vartovník, nar. 25.07.1983, Štefánikova 308/23, 059 21 Svit podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Masarykova 10, 080 01
Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od 13:00 hod – 16:00 hod.. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
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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Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K004348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vartovník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 308/23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr.Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Róbert Vartovník, nar. 25.07.1983, Štefánikova 308/23, 059 21 Svit (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/271/2020 zo dňa 26.6.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
126/2020 zo dňa 02.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/271/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
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majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Róbert Vartovník, nar. 25.07.1983, Štefánikova 308/23, 059 21 Svit
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, No. 2OdK/271/2020 dated on 26.6.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 126/2020
on 02.07.2020
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 2OdK/271/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
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establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee
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K004349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vartovník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 308/23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Róbert Vartovník,
nar. 25.07.1983, Štefánikova 308/23, 059 21 Svit týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.:
5OdK/260/2020 vedenom na Okresnom súde Prešov v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051
3312 7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 22712020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
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JUDr.IvanaOrosová,správca

K004350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bystrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr.Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/161/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Anna Bystrá, nar. 08.04.1978, Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Masarykova 10, 080 01
Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od 13:00 hod – 16:00 hod.. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K004351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bystrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/161/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/161/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Anna Bystrá, nar. 08.04.1978, Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 3OdK/161/2020 zo dňa 06.07.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č.k. 132/2020 zo dňa 10.07.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania: 3OdK/161/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
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Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
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bankruptcy trustee of the debtor Anna Bystrá, nar. 08.04.1978, Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.:
3OdK/161/2020 dated on 06.07.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 132/2020 zo
dňa 10.07.2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 3OdK/161/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
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he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee

K004352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bystrá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/161/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/161/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Anna Bystrá, nar.
08.04.1978, Poštárka 1476/77, 085 01 Bardejov týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.:
3OdK/161/2020 vedenom na Okresnom súde Prešov v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051
3312 7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 31612020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.
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Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
JUDr.IvanaOrosová,správca

K004353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 298/15, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/321/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/321/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Jozef Ščuka, nar. 23.06.1973, trvale bytom Májová 298/15, 059 19 Vikartovce podľa § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Masarykova 10, 080 01 Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od 13:00
hod – 16:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.
JUDr. Ivana Orosová, správca

K004354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 298/15, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
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Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/321/2020 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/321/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Jozef Ščuka, nar. 23.06.1973, trvale bytom Májová 298/15, 059 19 Vikartovce (ďalej len "dlžník"), oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/321/2020 zo dňa 06.08.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č.k. 156/2020 zo dňa 13.08.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania: 5OdK/321/2020. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
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na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jozef Ščuka, nar. 23.06.1973, trvale bytom Májová 298/15, 059 19 Vikartovce
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, No.: 5OdK/321/2020 dated on 06.08.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 156/2020
zo dňa 13.08.2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 5OdK/321/2020.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

144

Obchodný vestník 17/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.01.2021

claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee

K004355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 298/15, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/321/2020 S1681
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Okresný súd Prešov
5OdK/321/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Jozef Ščuka, nar.
23.06.1973, trvale bytom Májová 298/15, 059 19 Vikartovce týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania
sp. zn.: 5OdK/321/2020 vedenom na Okresnom súde Prešov v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia
§ 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051
3312 7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 53212020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
JUDr.IvanaOrosová,správca

K004356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Čech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Frička 58, 086 02 Frička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/165/2020 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/165/2020
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Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.7.2020, sp. zn.: 3OdK/165/2020 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Marek Čech, nar. 09.04.1982, Frička 58, 086 02 Gaboltov (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 143/2020, dňa 27.7.2020.
Správca dlžníka oznamuje nasledovné:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo šetrenia správcu vykonaného v súlade s § 166i odsek 1
ZKR bol zistený spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka o veľkosti 1/3 na nehnuteľnosti zapísanej na LV č.
181, Okres: Bardejov, Obec: FRIČKA, Katastrálne územie: Frička, ktorou je pozemok, parcelné číslo 458/1 o
výmere 46 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra "C" a pozemok, parcelné číslo
458/2 o výmere 134 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, parcela registra "C" a spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 1/3 na nehnuteľnosti, ktorou je rodinný dom, súpisné číslo 58, stojaci na parcele 458/1 zapísaný na LV č.
181.
Dlžník si k uvedeným nehnuteľnostiam 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 obydlia dlžníka určená odhadom správcu v
súlade s § 167o odsek 2 ZKR na základe šetrení vykonaných v súlade s § 161 odsek 1 ZKR je 8000 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
tomprípadeaknatodápodnetveriteľazároveňakveriteľuhradízálohunatrovytýchtošetrení.Takétošetrenie
správcavykonánanákladydožadujúcehosaveriteľa.Veriteľmánároknaúhradutýchtonákladovvkonkurzeako
nákladkonkurzuvsumeschválenejzástupcomveriteľovalebourčenejschôdzouveriteľov,akzástupcaveriteľov
niejeustanovený.“
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 24.1.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K004357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Mariničová - BSS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2485/39, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/75/2017 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/75/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Viera Mariničová, nar. 14.04.1964, trvale bytom Gen. Svobodu
2485/39, 069 01 Snina, podnikajúca pod obchodným menom Viera Mariničová – BSS, IČO: 47 525 711 týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení
( ďalej len "ZKR") zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate. 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 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.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel.č. 0905849537.

Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

K004358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 188 / 60, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/374/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/374/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, 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:
baulovicova@baulovic.sk
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K004359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 188 / 60, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/374/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/374/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo
vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K004360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 188 / 60, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/374/2020 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/374/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.12.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K004361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka - nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľnost, zapísaná v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ
majetku
Pozemok

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce.

Súpisová hodnota Výmera v
[EUR]
m2
4 907,95

12955

Číslo
LV
1871

Číslo
parcely
977/2

Spoluvlastnícky
podiel
1/40

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Zálesie, obec Zálesie, okres Senec.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“,
prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a označením
mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníka. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja
znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K004362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka - nehnuteľnosti
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka –
nehnuteľnost, zapísaná v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ
majetku
Pozemok

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Pozemok umiestnený mimo
zastavaného územia obce.

Súpisová hodnota Výmera v
[EUR]
m2
1347.73

3557

Číslo
LV
1871

Číslo
parcely
1535

Spoluvlastnícky
podiel
1/40

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Zálesie, obec Zálesie, okres Senec.
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“,
prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v zalepenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a označením
mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK72 8330 0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet
správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja
znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K004363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotvas František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojenská 1333 / 5, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Krivá 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/336/2020 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka
Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Kotvas František, nar. 13.06.1971, trvale bytom Vojenská 1333 / 5, 040 01
Košice, vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka,
zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti MWM KOŠICE s.r.o.,
13279.00
Šebastovská 4, 040 17 Košice, IČO:36591289,

Register
Okresného súdu
Košice I, Odd.Sro,
vl.č.16356.

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená do elektronickej schránky
správcu číslo E0006996052 s predmetom správy „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František NEOTVÁRAŤ“, prípadne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Róbert Marcinčo, správca, Krivá 3, 040 01 Košice, v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Kotvas František - NEOTVÁRAŤ“, a
označením mena a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené
správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu sú v ponukovom konaní povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK72 8330
0000 0027 0170 4392. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, vráti
správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
- presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
- presné označenie majetku zo súpisu, ktorého sa ponuka týka,
- ponuku kúpnej ceny v EUR.
(v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej schránky je potrebné, aby bol dokument podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom)
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená záloha vo výške
15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
11. Všetky náklady spojené so zmenou vlastníka speňažovaného majetku znáša v plnom rozsahu výťazný
Účastník ponukového konania.
12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca
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K004364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Hamariová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhor 273, 072 53 Záhor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/71/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/71/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V zmysle ust. § 10 Zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
je správca konkurznej podstaty v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania
predajommajetkudražobníka,organizovaniaponukovéhokonaniaaleboinéhosúťažnéhoprocesusmerujúcehok
predajumajetku.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca upúšta od III. kola ponukového konania na odpredaj majetku, zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty, z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s COVID-19. Bližšie informácie o
organizovaní ponukového konania správca zverejní po uplynutí prijatých nariadení.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K004365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slišková Radka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 393, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/317/2020 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/317/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.10.2020, sp.zn.: 26OdK/317/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
205/2020 dňa 23.10.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Radka Slišková, nar.:
26.01.1992, bytom: Nacina Ves 393, 072 21 Nacina Ves a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Anitu Krčovú,
LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1281.
V zmysle ust. § 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 žiaden veriteľ. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods.2 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Radka Slišková,
nar.: 26.01.1992, bytom: Nacina Ves 393, 072 21 Nacina Ves sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Radka Slišková, nar.:
26.01.1992, bytom: Nacina Ves 393, 072 21 Nacina Ves, sp. zn.: 26OdK/317/2020 v súlade s ust. § 167v ods. 2
ZKR zrušuje.
JUDr. Anita Krčová, správca
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K004366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tulai Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 520 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/341/2020 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/341/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jana Kollárová , so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice vo veci konkurzu vyhláseného na
majetok dlžníka : Tulai Ladislav , narodený 20.10.1978 , bytom Orgovánová 520/3, 040 11 Košice , v súlade
s ust.§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov( ďalej len ZKR ) týmto oznamuje , že správca po preskúmaní pomerov dlžníka zistil ,
že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom , ktorý by podliehal konkurzu.
Správca navrhovateľa - dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný
žiaden majetok.

V Košiciach dňa 22.01.2021
Ing. Jana Kollárová

K004367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Visokai Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1132 / 12, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/314/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/314/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Ing. Viliam Visokai, nar. 29.05.1965, Letná 12, 040 01 Košice, týmto
oznamuje, že:

Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“), Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu v
súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Viliam Visokai, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.05.1965, Letná 12, 040 01 Košice, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Viliam
Visokai, nar. 29.05.1965, Letná 12, 040 01 Košice, sp.zn. 32OdK/314/2020 v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR
zrušuje.

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

K004368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1893/12 1893/12, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/365/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/365/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o neskončení konkurzu.
V nadväznosti na oznam, že konkurz na dlžníka sa končí, ktorý bol zverejnený v OV č. 14/2021 dňa 22.1.2021
pod zn.: K003679, týmto oznamujem všetkým veriteľom dlžníka, že na základe novely zákona č. 62/2020 Z.z. sa
základná prihlasovacia lehota na podanie prihlášok do konkurzu na hore označeného dlžníka predlžuje do
18.2.2021 a z toho dôvodu sa konkurz na dlžníka nekončí.

K004369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITALENA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 2 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 481
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
VITALENA s.r.o., konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 30K/1/2020, týmto v súlade
s ustanovením § 34 odsek 2 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov.
Schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 15.02.2021 o 8:00 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice (2. poschodie,
zasadacia miestnosť), pričom predmetom zasadnutia schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záver
Pri prezentácii sa prítomní veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného
registra a splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K004370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárzová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
súpisová zložka č.12
Popis súpisovej zložky :
·

iná majetková hodnota:
zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie október 2020 – december 2020

·
·

súpisová hodnota spolu: 1.552,08 Eur
dôvod zaradenia: časť mzdy, ktorá v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

p. č./ mesiac, rok
1./ október 2020
2./ november 2020
3./ december 2020
Spolu:

deň zaradenia
13.10.2020
12.11.2020
11.12.2020

suma
90,82
184,63
1 276,63
1 552,08

mena
eur
eur
eur
eur

JUDr. Juraj Gavalčin, správca
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K004371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kučera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1401/63, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2020
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 22.01.2021 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K004372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vápeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 110, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Opis súpisovej zložky majetku
Typ
súpisovej
Katastrálne
zložky majetku Okres Obec
územie

LV
č.

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1670/101

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1670/102

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1671/101

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1671/102

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1671/103

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1672

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1673

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1674

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1675

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/101

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/102

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1676/103

E,
C parcelné
parcela číslo

výmera druh
Spoluvlastnícky
[v m²] pozemku
podiel
lesný
457 481
3087/893980
pozemok
lesný
140
3087/893980
pozemok
lesný
8 837
3087/893980
pozemok
lesný
366
3087/893980
pozemok
lesný
11
3087/893980
pozemok
lesný
8 292
3087/893980
pozemok
trvalý trávny
19 120
3087/893980
porast
trvalý trávny
4 353
3087/893980
porast
trvalý trávny
6 006
3087/893980
porast
trvalý trávny
316 647
3087/893980
porast
trvalý trávny
64 534
3087/893980
porast
trvalý trávny
6 004
3087/893980
porast
trvalý trávny
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Súpisová
hodnota
[v EUR]
4 985,50
2,50
167,47
5,28
0,16
136,54
99,03
22,50
31,11
1 920,35
335,00
31,10
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pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1677/101

672

pozemok

Rožňava Koceľovce Koceľovce

202 E

1677/102

1 517

Deň vydania: 27.01.2021

trvalý trávny
3087/893980
porast
trvalý trávny
3087/893980
porast

3,48
7,86

K004373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Janová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/335/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/335/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/335/2020 JUDr. Jana Závodská,
správca navrhovateľa – dlžnika: Paulína Janová, nar. 20.01.1966, bytom Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice Šaca, podľa ust. § 167 v ods. 1 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach dňa 24.01.2021
JUDr. Jana Závodská, správca

K004374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Adriana Zajacová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Moyzesa 2135/30, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bc. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/354/2020 S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/354/2020
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: Ing. Adriana Zajacová, narodená: 02.04.1971, bytom: Štefana Moyzesa 2135/30, 071 01 Michalovce
Deň zapísania majetku: 31.12.2020
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.01.2021

Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

V Košiciach dňa 22.01.2021
JUDr. Bc. Filip Balla, správca

K004375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 416 / 139, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn.správcu S1868, správca úpadcu PUBLICIDAD s.r.o. v konkurze, so sídlom Rázusova 49, 040 01 Košice –
mestská časť Juh, IČO: 47 213 442, zverejňuje schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.

V Obchodnom vestníku č. 249/2029 zo dňa 29.12.2020 správca zverejnil návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a v zmysle § 101 ods. 1 ZKR určil lehotu 25 dní príslušnému orgánu na jeho
schválenie.

Výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje:

16.130,22 Eur

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

8.880,00 Eur

Suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

7.250,22 Eur

Zástupca veriteľov 13.01.2020 schválil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov. Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov bola zverejnená v OV č.
10/2021 zo dňa 18.01.2021. V rámci konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty budú všetky zistené
pohľadávky nezabezpečených veriteľov zaradené do rozvrhu všeobecnej podstaty uspokojené
v rozsahu 1,2577961 % zistenej sumy.

Veriteľ

Poradové

číslo Súčet

spolu Zistené

Suma

pohľadávok %

Priradený
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pohľadávok
v zozname
pohľadávok
Daduľák Rudolf
1
DÔVERA zdravotná 2-7
poisťovňa, a. s.
Mičian Peter
8

zistených
pohľadávok
Eur
33.417,12 Eur
9.827,57 Eur

Ministerstvo financií 9
Slovenskej republiky

97.193,42 Eur

Petrišin Dávid, Ing.

24.302,47 Eur

10-13

Slovenská
14, 54-55
konsolidačná, a.s.
Slovenská republika - 15-21, 49-53, 56
Daňový úrad Košice
Slovenská záručná a 22
rozvojová banka, a. s.
Sociálna poisťovňa
23-33
VOLKSWAGEN
34-39
Finančné
služby
Slovensko s.r.o.
Všeobecná zdravotná 40-47
poisťovňa, a.s.
Rozhlas a televízia 48
Slovenska
SUMÁR

Deň vydania: 27.01.2021

poradie
v

208.002,74 Eur

zaradených
do uspokojenia
rozvrhu všeobecnej
podstaty v Eur
E- iná pohľadávka 33.417,12 Eur
1,2577961 %
E- iná pohľadávka 9.827,57 Eur
1,2577961 %

zo
všeobecnej
podstaty na veriteľa
v Eur
420,31 Eur
123,61 Eur

E
- iná 208.002,74 Eur
pohľadávka
E
–
iná 0,00 Eur
pohľadávka
(podmienená
pohľadávka)
D – podriadená 0,00 Eur
pohľadávka
E- iná pohľadávka 980,00 Eur

1,2577961 % 2.616,25 Eur

1.382.505,94 Eur E- iná pohľadávka 116.294,79 Eur

1,2577961 % 1.462,75 Eur

69.887,82 Eur

E- iná pohľadávka 69.887,82 Eur

1,2577961 % 879,05 Eur

81.852,66 Eur
37.102,94 Eur

E- iná pohľadávka 81.852,66 Eur
E- iná pohľadávka 37.102,94 Eur

1,2577961 % 1.029,54 Eur
1,2577961 % 466,68 Eur

16.667,06 Eur

E- iná pohľadávka 16.667,06 Eur

1,2577961 % 209,64 Eur

2389,80 Eur

E- iná pohľadávka 2389,80 Eur

1,2577961 % 30,06 Eur

980,00 Eur

1.964.129,54 Eur

576.422,50 Eur

0,00 %

0,00 Eur

0,00 %

0,00 Eur

1,2577961 % 12,33 Eur

7.250,22 Eur

Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm,
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného konečného rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty, a to písomne - na adresu sídla správcu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:
spravca@sisak-partners.sk v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

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