Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

K011583
Spisová značka: 33OdK/21/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana _Krchnáková, nar. 05.03.1970, Školská 221 /
49, 902 01 Vinosady, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana _Krchnáková, nar. 05.03.1970, Školská 221 / 49, 902 01
Vinosady.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zn.
správcu: S1834.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 63/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.2.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K011584
Spisová značka: 33OdK/22/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Letenaj, nar. 26.12.1978, Rožňavská 1401 /
5, 831 04 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Letenaj, nar. 26.12.1978, Rožňavská 1401 / 5, 831 04

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KONRES k. s., so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S1651.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
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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rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 71/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K011585
Spisová značka: 33OdK/23/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš Hamburg, nar. 16.01.1966, Požiarnická 396 / 8,
900 51 Zohor, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Zohor.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miloš Hamburg, nar. 16.01.1966, Požiarnická 396 / 8, 900 51

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, zn.
správcu: S1662.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.

Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 70/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K011586
Spisová značka: 33OdK/24/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Patassy, nar. 08.11.1985, 1. mája 1747 / 6,
902 01 Pezinok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Pezinok.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Patassy, nar. 08.11.1985, 1. mája 1747 / 6, 902 01

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1652.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.

Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
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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denníka D14, pol. reg. 76/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K011587
Spisová značka: 33OdK/25/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr._Adriana_Korpová, nar. 15.07.1966,
Miletičova_572 / 39, 821 09_Bratislava - Ružinov, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr._Adriana_Korpová, nar. 15.07.1966, Miletičova_572 / 39,
821 09_Bratislava - Ružinov.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zn. správcu: S1731.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 79/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
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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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K011588
Spisová značka: 33K/8/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, IČO: 35 876 204, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr.
Michaela Janečková, bytom Osuského 1651/32, 851 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02
Bratislava, IČO: 35 876 204,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, IČO: 35 876 204, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr.
Michaela Janečková, bytom Osuského 1651/32, 851 03 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K011589
Spisová značka: 33K/5/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Solar Ketron s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831
52 Bratislava, IČO: 45 393 877, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Solar Ketron s.r.o., so sídlom
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 45 393 877,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Solar Ketron s.r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 45 393 877,
predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, zn.sp.: S272.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K011590
Spisová značka: 33K/3/2021
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: HOME&LIVING, s.r.o., so sídlom Plynárenská
5944/7A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52 434 702, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: HOME&LIVING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 52
434 702,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: HOME&LIVING, s.r.o., so sídlom Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 52 434 702, predbežného správcu: Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10A, 821 05
Bratislava, zn.sp.: S1639.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
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K011591
Spisová značka: 33K/34/2020
Okresný súd Bratislava I , v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIKO group s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 721 424, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: MIKO group s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto, IČO: 45 721 424,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MIKO group s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 721 424.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K011592
Spisová značka: 33K/32/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SPEKTRA spoločnosť s ručením
obmedzeným v likvidácii, so sídlom Červenej armády 35, Bratislava, IČO: 17 315 239, v mene ktorého koná
likvidátor: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: SPEKTRA spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, so sídlom Červenej armády 35, Bratislava, IČO:
17 315 239,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: SPEKTRA spoločnosť s ručením obmedzeným v
likvidácii, so sídlom Červenej armády 35, Bratislava, IČO: 17 315 239, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Ing.
Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K011593
Spisová značka: 5K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa PILTEX s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Inovecká
11, IČO: 45 503 281, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.:
18019/S, zastúpený Lion Law Partners s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 14A, IČO: 36 862 461,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na majetok dlžníka PILTEX s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Inovecká
11, IČO: 45 503 281, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka č.:
18019/S, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia písomne v
dvoch (2) vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica. (§ 20 ods. 3 ZoKR)
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie podľa § 365 ods. 1 CSP, možno odôvodniť len tým, že
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie podľa § 365 ods. 2 CSP, proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné
uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto
vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 3.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011594
Spisová značka: 26K/7/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALKON KOŠICE a.s.,
so sídlom: Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433, o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29,
040 01 Košice, značka správcu: S1661.
II.

U s t a n o v u j e nového správcu podstaty: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040
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01 Košice, zn. správcu: S1689.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 3.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011595
Spisová značka: 26K/7/2020
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALKON KOŠICE a.s., so sídlom: Slovenská
16, 040 01 Košice, IČO: 36 576 433, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska
21, Bratislava 814 99 , IČO: 35 776 005, na zrušenie uznesení prijatých na 1. schôdzi veriteľov úpadcu zo dňa
18.02.2021 takto
rozhodol
Návrh z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011596
Spisová značka: 26K/3/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: WALTOR, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice - mestská
časť Západ, IČO: 46 468 510, práv. zast.: JUDr. Marián Rušin, PhD., advokát, so sídlom: Letná 47, 040 01 Košice, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 15.02.2021:
- Doložil Zoznam záväzkov v súlade s ust. § 12 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5 vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Doložil riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2019 v súlade s ust. § 17 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/3/2021 v potrebnom počte rovnopisov vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011597
Spisová značka: 30OdK/46/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Verona Červenáková, narodená: 17.07.1960, bytom: Mierová
40, 049 23 Nižná Slaná, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Verona Červenáková, narodená: 17.07.1960, bytom: Mierová
40, 049 23 Nižná Slaná.
II.
Zbavuje dlžníka: Verona Červenáková, narodená: 17.07.1960, bytom: Mierová 40, 049 23 Nižná
Slaná, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1858.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1858; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-137/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Richard Lukáč, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1858; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
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15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011598
Spisová značka: 30OdK/47/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Klaudia Hambalková, narodená: 21.02.1993, bytom: Ľudová
245/ 3, 040 11 Košice- Západ, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Klaudia Hambalková, narodená: 21.02.1993, bytom: Ľudová
245/ 3, 040 11 Košice- Západ.
II.
Zbavuje dlžníka: Klaudia Hambalková, narodená: 21.02.1993, bytom: Ľudová 245/ 3, 040 11 KošiceZápad, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1935 .
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040
01 Košice, zn. správcu: S1935 ; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-136/2021 na účet správcu
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podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1935 ; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
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29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011599
Spisová značka: 30OdK/48/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Dominika Maďarová, narodená: 05.04.1984, bytom: Kysak 307,
044 81 Kysak, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominika Maďarová, narodená: 05.04.1984, bytom: Kysak
307, 044 81 Kysak.
II.
Zbavuje dlžníka: Dominika Maďarová, narodená: 05.04.1984, bytom: Kysak 307, 044 81 Kysak,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1731.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1731; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-133/2021 na účet správcu
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podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
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29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
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námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011600
Spisová značka: 32OdK/47/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Ján Dzurik, narodený: 12.04.1953, bytom: Pri Bodve 615/ 5,
044 23 Jasov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Dzurik, narodený: 12.04.1953, bytom: Pri Bodve 615/ 5,
044 23 Jasov.
II.
Zbavuje dlžníka: Ján Dzurik, narodený: 12.04.1953, bytom: Pri Bodve 615/ 5, 044 23 Jasov, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S715.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040
01 Košice, zn. správcu: S715; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.

U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
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správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-147/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S715; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
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zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
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pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
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28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K011601
Spisová značka: 30OdK/43/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Vlasta Hizaoui, narodená: 26.10.1956, bytom: Gogoľova 1718/
10, 040 01 Košice- Sever, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vlasta Hizaoui, narodená: 26.10.1956, bytom: Gogoľova 1718/
10, 040 01 Košice- Sever.
II.
Zbavuje dlžníka: Vlasta Hizaoui, narodená: 26.10.1956, bytom: Gogoľova 1718/ 10, 040 01 KošiceSever, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 040 11 Trebišov,
zn. správcu: S1836.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 040 11
Trebišov, zn. správcu: S1836; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
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XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-125/2021 na účet správcu
podstaty: P/J/L k.s., so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 1018, 040 11 Trebišov, zn. správcu: S1836; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
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zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
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identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
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28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011602
Spisová značka: 30OdK/44/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Xénia Karnišová, narodená: 03.07.1995, bytom: Ternavská
2276/ 19, 075 01 Trebišov, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Xénia Karnišová, narodená: 03.07.1995, bytom: Ternavská
2276/ 19, 075 01 Trebišov.
II.
Zbavuje dlžníka: Xénia Karnišová, narodená: 03.07.1995, bytom: Ternavská 2276/ 19, 075 01
Trebišov, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S956.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
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XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040
11 Košice, zn. správcu: S956; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-128/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
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dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
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alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
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27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011603
Spisová značka: 30OdK/45/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Mirgová, narodená: 28.04.1983, bytom: Potočná 524/
35, 053 14 Spišský Štvrtok, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080
01 Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-130/2021 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011604
Spisová značka: 3OdK/41/2021

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Igor Hlaváč, nar. 27.08.1966, Janka
Kráľa 294/35, 064 01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080
01 Prešov, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, IČO:
51638932, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
opravuje označenie kancelárie Centra právnej pomoci, uvedené v hlavičke uznesenia Okresného súdu Prešov č. k.
3OdK/41/2021-25 zo dňa 25.02.2021 tak, že správne má znieť „Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.3.2021
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JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011605
Spisová značka: 3OdK/20/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriel Piskor, nar. 21.04.1964, SNP
2517/33, 066 01 Humenné, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné,
správcom ktorého je: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, IČO: 51638932, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
opravuje sídlo správcu uvedené v II. a X. výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 3OdK/20/2021-16 zo dňa
04.02.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.02.2021 tak, že správne má znieť „Jarková 14,
Prešov 080 01“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 22.2.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011606
Spisová značka: 5OdK/51/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71
Tvarožná 114 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
114,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Oračko, nar. 01.01.1967, trvale bytom 059 71 Tvarožná

II.

ustanovuje správcu: Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
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členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
155/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 2.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K011607
Spisová značka: 5OdK/52/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Pešta, nar. 24.09.1966, trvale bytom 065 41
Pusté Pole 18, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Pešta, s miestom podnikania 065 41 Pusté Pole 18,
IČO: 47 750 537 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Pešta, nar. 24.09.1966, trvale bytom 065 41 Pusté Pole
18, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Pešta, s miestom podnikania 065 41 Pusté Pole 18, IČO: 47 750
537,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 157/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
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musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K011608
Spisová značka: 2OdK/34/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Terézia Ferková, nar. 30.12.1980, trvale bytom 082 07
Tuhrina 14, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Terézia Ferková, nar. 30.12.1980, trvale bytom 082 07 Tuhrina
14,
II.
ustanovuje správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k. s., so sídlom kancelárie
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 122 138,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
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majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k. s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 51 122 138, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet
tunajšieho súdu dňa 22.02.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 154/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K011609
Spisová značka: 1K/44/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAVOS - AST, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 729 550, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek
Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva Mgr. Bc. Mareka Figuru, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011610
Spisová značka: 40OdK/50/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Štefan Struhačka, nar. 19.12.1956, trvale
bytom Ulica B. Björsona 445/3, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Štefan Struhačka, nar. 19.12.1956, trvale bytom Ulica B. Björsona 445/3, 971
01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1510.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. 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. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Branislav
Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 119/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)

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

Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011611
Spisová značka: 40OdK/52/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Igor Hybský, nar. 26.08.1984, trvale bytom
Ulica M. Rázusa 837/14, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Bratislave so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Igor Hybský, nar. 26.08.1984, trvale bytom Ulica M. Rázusa 837/14, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. 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. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 122/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011612
Spisová značka: 2K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: XLoad s.r.o., Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina, IČO:
47 325 917, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu, 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
I.
Vyhlasuje m a l ý konkurz na majetok dlžníka: XLoad s.r.o., Komenského 8357/63A, 010 01 Žilina,
IČO: 47 325 917.
II.

Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina.

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom. ( § 106c ods. 3 ZKR)
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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Uznesenie o vyhlásení malého konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v obchodnom vestníku.
Okresný súd Žilina dňa 2.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudek Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vinicami 1435 / 35, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/533/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/533/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, a preto konkurz končí. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ján Kováčik, PhD., správca

K011614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machovičová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 3, 900 29 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2021 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Machovičová, nar. 13.3.1956, Cintorínska 3, 900
29 Nová Dedinka - Nová ves pri Dunaji, oznamuje, že do správcovského spisu č. 27OdK/4/2021 S1584 môžu
účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase
od 7:00 do 13:00 v kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca písomne na adrese kancelárie správcu, na emailovej
adrese spravca1584@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 944 513 361. Ak o nahliadnutie do spisu v ten
istý deň požiada viac žiadateľov, čas vyhradený na nahliadnutie do spisu pre jedného žiadateľa nesmie prekročiť
jednu hodinu, ibaže to neobmedzí iných žiadateľov v nahliadaní do spisu. Poradie nahliadania do spisu sa riadi
poradím zápisu do poradovníka. Poradovník sa vyhotovuje osobitne na každý pracovný deň. Ak to povaha veci
umožňuje, najmä preto, že sa žiada o nahliadnutie do rôznych častí spisu oddelených tvrdým obalom alebo
rôznych osobitných spisových zväzkov, oprávnené osoby môžu nahliadať do spisu naraz.
Elektronický správcovský spis je účastníkom konania a ich zástupcom sprístupnený v Registri úpadcov
(ru.justice.sk ) pod číslom konania 27OdK/4/2021.
4.3.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K011615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machovičová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 3, 900 29 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2021 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Machovičová, nar. 13.3.1956, Cintorínska 3, 900
29 Nová Dedinka Nová ves pri Dunaji, oznamuje v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
preddavky na trovy konania za účelom popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 a
§ 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16, 18 až 21 ZKR môžu veritelia skladať na účet správcu číslo IBAN: SK12 8330
0000 0023 0075 6554, BIC: FIOZSKBAXXX vedenom vo Fio banka, a.s., pobočke zahraničnej banky. Vo
variabilnom symbole je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť číslo konania v tvare 27OdK/4/2021 a názov alebo meno popierajúceho veriteľa.
4.3.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K011616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kružlík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vŕbová 8598 / 10, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2021 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné
vopred kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K011617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihók Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priekopnícka 10559 / 22, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/501/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/501/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod sp. zn. 27Odk/501/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Robert Mihók, nar. 25.6.1971, bytom: Priekopnícka 22, Bratislava . Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Ľudmila Jurčová, správca so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava. Citované uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/2020 dňa 2.12.2020.
Preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR správca nezistil žiadny majetok, ktorý by bolo možné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v konkurze speňažiť a z výťažku aspoň čiastočne uspokojiť veriteľov dlžníka. Vzhľadom na skutočnosť, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167 v ZKR oznamuje, že
konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov 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. Ľudmila Jurčová, správca

K011618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gúthová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 1930/37, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/125/2020 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/125/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu S 1811 (ďalej aj
ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2020, zverejneným v OV č. 220/2020
dňa 13.11.2020 pod č. k. 33OdK/125/2020, ustanovená do funkcie správcu dlžníka: Alena Gúthová, nar.
02.11.1964, Záhorácka 1930/37, 901 01 Malacky (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca s poukazom na ustanovenie § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané
nezabezpečené pohľadávky:
·

veriteľa Plenkall Money s.r.o., Ružova 951/3, Praha, Česká republika, IČO: 04092155 s prihlásenou
sumou vo výške 8800,- EUR

V Bratislave dňa 03.03.2021
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K011619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Černoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novoveská 5458/17A, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1963
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/2/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu Boris Černoch, nar. 23.04.1963, bytom
Novoveská 5458/17A, 841 07 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
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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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Boris Černoch_kaucia
Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*
* „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000 eur.“

V Bratislave, dňa 04.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K011620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dancsová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Bratislava - Vrakuňa, 821 02 Mesto Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/3/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Irena Dancsová, nar. 30.11.1972, Mesto Bratislava - Vrakuňa, 821 02
Mesto Bratislava - Vrakuňa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania že
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky je:

IBAN: SK79 0200 0000 0044 2264 7953

Kaucia sa platí vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – 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. Doklad o úhrade veriteľ doručí na
adresu sídla 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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K011621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
SHSM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché mýto 6, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 170 769
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/13/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/13/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka - SHSM, s.r.o., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava, IČO:
44 170 769 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/13/2020, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa - MACHO consulting, s.r.o.,
Exnarová 28, 821 03 Bratislava, Iná pohľadávka v celkovej sume 748,71 €, 300,56 €, 2 700,83 €, 299,25 €,
205,70 € a 188,00 €.
JUDr. Oliver Korec, správca.

K011622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Závodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kazanská 12060/50, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súvislosti s §167n ods. 1 ZoKR a §167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania v
konkurznom konaní úpadcu Elena Závodská, nar. 07.12.1948, bytom Kazanská 12060/50, 821 05 Bratislava na
súbor majetku, ktorého súpis bol zvrejnený v Obchodnom vestníku č. 21/2021 dňa 02.02.2021 pod K005082 a to
konkrétne súbor majetku:
1. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1238 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Rajecké Teplice, kat.
úz.: Rajecké Teplice v Slovenskej republike, parc. č. 634/6 - orná pôda o výmere 556 m2 vedený v časti B pod č.
5 na úpadcu v podiele 4/556-iny. Hodnota zapísaného majetku: 1,37 Eur
2. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 923/7 - orná pôda o výmere 77 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 2,41 Eur
3. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 923/9 - orná pôda o výmere 62 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 1,94 Eur
4. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 923/11 - orná pôda o výmere 100 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 3,13 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 923/13 - orná pôda o výmere 50 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 1,57 Eur
6. pozemok "C"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 923/15 - orná pôda o výmere 78 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 2,44 Eur
7. pozemok "E"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 940 - orná pôda o výmere 80 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 2,5 Eur
8. pozemok "E"KN vedený na LV č. 1470 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 2260 - trvalý trávny porast o výmere 10904 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na
úpadcu v podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 54,16 Eur
9. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2050 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Závodie
v Slovenskej republike, parc. č. 241 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 318 m2 vedený v časti B pod por. č.
62 na úpadcu v podiele 135/36000-ín. Hodnota zapísaného majetku: 5 Eur
10. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2130 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.:
Závodie v Slovenskej republike, parc. č. 586 - orná pôda o výmere 6 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu
v podiele 24/144-ín. Hodnota zapísaného majetku: 0,19 Eur
11. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2339 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.:
Závodie v Slovenskej republike, parc. č. 1654 - orná pôda o výmere 4157 m2 vedený v časti B pod por. č. 4 na
úpadcu v podiele 1/2-ica. Hodnota zapísaného majetku: 389,72 Eur
12. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2339 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.:
Závodie v Slovenskej republike, parc. č. 1691 - orná pôda o výmere 6840 m2 vedený v časti B pod por. č. 4 na
úpadcu v podiele 1/2-ica. Hodnota zapísaného majetku: 641,25 Eur
13. pozemok "E"KN vedený na LV č. 2650 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.:
Závodie v Slovenskej republike, parc. č. 235 - záhrada o výmere 66 m2 vedený v časti B pod por. č. 39 na
úpadcu v podiele 135/3600-ín. Hodnota zapísaného majetku: 10 Eur
14. pozemok "E"KN vedený na LV č. 5962 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4146 - orná pôda o výmere 1659 m2 vedený v časti B pod por. č. 1 na úpadcu v
podiele 1/2-ica. Hodnota zapísaného majetku: 267,35 Eur
15. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4151/1 - orná pôda o výmere 585 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 15,71 Eur
16. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4151/201 - orná pôda o výmere 145 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 3,89 Eur
17. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4152/1 - orná pôda o výmere 347 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 9,32 Eur
18. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4152/201 - orná pôda o výmere 35 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 0,94 Eur
19. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4153 - orná pôda o výmere 364 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 9,78 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20. pozemok "E"KN vedený na LV č. 8892 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 4154/502 - orná pôda o výmere 259 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 6,96 Eur
21. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 2196/1 - Trvalý trávny porast o výmere 3592 m2 vedený v časti B pod por. č. 414
na úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 0,41 Eur
22. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 2196/3 - Trvalý trávny porast o výmere 4384 m2 vedený v časti B pod por. č. 414
na úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 0,50 Eur
23. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 2196/202 - Trvalý trávny porast o výmere 18 m2 vedený v časti B pod por. č. 414
na úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 0,01 Eur
24. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 2364 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 vedený v časti B pod por. č.
414 na úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 5 Eur
25. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 3516/1 - orná pôda o výmere 5179 m2 vedený v časti B pod por. č. 414 na úpadcu
v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 2,77 Eur
26. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 3516/201 - orná pôda o výmere 2860 m2 vedený v časti B pod por. č. 414 na
úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 1,53 Eur
27. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9189 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 3517 - Trvalý trávny porast o výmere 20 m2 vedený v časti B pod por. č. 414 na
úpadcu v podiele 61/36824-ín. Hodnota zapísaného majetku: 0,01 Eur
28. pozemok "E"KN vedený na LV č. 9520 Okresným úradom Žilina pre okres: Žilina, obec: Žilina, kat. úz.: Žilina v
Slovenskej republike, parc. č. 3972 - orná pôda o výmere 912 m2 vedený v časti B pod por. č. 5 na úpadcu v
podiele 1/12-ina. Hodnota zapísaného majetku: 24,50 Eur
Celková zapísaná hodnota ponúkaného súboru majetku predstavuje sumu: 1.464,36 Eur.
Lehota na predkladanie ponúk v 1. kole ponukového konania je 10 kalendarnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Číslo účtu pre složenie zálohy na ponúknutú cenu je: účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. variabilný symbol - číslo konania (príklad: 4492020), do poznámky j potrebné uviesť meno úpadcu a číslo konania
- 4OdK/49/2020.
dňa 04.03.2021, Filip Osvald - správca

K011623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 695 315
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. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/18/2020 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/18/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii. so sídlom Leškova 3A, 811 02
Bratislava, IČO: 35 695 315, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do
správcovského spisu 33K/18/2020 S1358 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý
pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo
prostredníctvom adresy elektronickej pošty asistent2@akmisik.sk.
JUDr. Michal Mišík, správca

K011624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 695 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/18/2020 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/18/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Leškova 3A, 811 04
Bratislava, IČO: 35 695 315, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK73 5600 0000 0084 1885 1001
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Michal Mišík, správca

K011625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 695 315
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. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/18/2020 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/18/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Leškova 3A, 811 02 Bratislava, IČO:
35 695 315 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33K/18/2020 zo
dňa 23.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor APPEL COUNSELLING, s.r.o. v likvidácii, residency at
Leškova 3A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 695 315, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 33K/18/2020 dated on 23.02.2021, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.
JUDr. Michal Mišík, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1358 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Michal Mišík, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S 1358 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 43/2021 dňa 04.03.2021.
Dňom 05.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 43/2021 on 04.03.
2021. Bankruptcy was declared on 05.03. 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 (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial 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
Journal shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Michal Mišík, správca, so
sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
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 on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Michal
Mišík, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 06.03.2021.
The date 06.03.2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents 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).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 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 Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Michal Mišík, správca
JUDr. Michal Mišík, trustee

K011626
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
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: František Gerhát, nar. 01.02.1957, trvale bytom Znievska 3061/10,
85106 Bratislava-Petržalka týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: František Gerhát, nar.
01.02.1957, trvale bytom Znievska 3061/10, 85106 Bratislava-Petržalka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka František Gerhát, nar.
01.02.1957, trvale bytom Znievska 3061/10, 85106 Bratislava-Petržalka zrušuje.
V Bratislave, dňa 4.3.2021
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K011627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajnoha Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 371 / 18, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/447/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/447/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Štefan Rajnoha, nar. 12. 06. 1957, trv. byt. 1. mája 371/18, Svätý Jur,
okr. Pezinok týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Štefan Rajnoha, nar. 12. 06.
1957, trv. byt. 1. mája 371/18, Svätý Jur, okr. Pezinok končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Štefan Rajnoha, nar. 12. 06.
1957, trv. byt. 1. mája 371/18, Svätý Jur, okr. Pezinok zrušuje.
V Bratislave, dňa 4.3.2021
JUDr. Katarína Kubíková, správca
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K011628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Juliána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Juliána Horváthová, nar. 10.04.1956, trvale bytom Hany Meličkovej
3514/11C, 841 05 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje nasledovné:
Podľa § 167v ods. 2 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
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu (t.j. do dátumu
25.2.2021) neprihlásil žiadny veriteľ správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZoKR oznamuje, že
konkurz na majetok dlžníka: Juliána Horváthová, nar. 10.04.1956, trvale bytom Hany Meličkovej 3514/11C,
841 05 Bratislava končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Juliána Horváthová, nar.
10.04.1956, trvale bytom Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava zrušuje.
V Bratislave, dňa 4.3.2021
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K011629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestný úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, 827 05
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/32/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/32/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Arendacký, správca majetku úpadcu Katarína Gallová, nar. 23.02.1973, adresa trvalého pobytu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, v zmysle ust. § 167u ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zák. č. 7/2005 v konkurznej veci uvedeného úpadcu vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
27OdK/32/2019 oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K011630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3077 / 12, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Martin Červenka, nar. 03.06.1979, trvale bytom Holíčska 3077/12, 851 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Tallerova 5, 81102 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 - 12:00 a
13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K011631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Múčková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/13/2021 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/13/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Múčková, nar. 02. 10. 1978, trvale bytom
Slovenský Grob, 900 26 okr. Pezinok oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Konventná 6, 811 03
Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: info@maruniak.sk.

K011632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Múčková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/13/2021 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Katarína Múčková, nar. 02. 10. 1978, trvale bytom Slovenský Grob, 900 26
okr. Pezinok, týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na
bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

K011633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3077 / 12, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Martin Červenka, nar. 03.06.1979, trvale bytom Holíčska 3077/12, 851 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K011634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3077 / 12, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/130/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/130/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Martin Červenka, nar.: 03.06.1979, trvale bytom Holíčska 3077/12, 851 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 29.01.2021, sp. zn.
4OdK/130/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 27/2021 dňa 10.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102
Bratislava, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Martin Červenka, born on 03.06.1979, with permanent address at Holíčska 3077/12, 851 05
Bratislava (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Bratislava I of 29.01.2021, ref. No. 4OdK/130/2020 published in the Commercial report No. 27/2021 of
10.02.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Tallerova
5, 81102 Bratislava, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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
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persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Bratislava, dňa 11.02.2021
Bratislava, on 11.02.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K011635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 657 / 4, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1953
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/288/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I zo dňa 6.10.2020, sp. zn. 27OdK/288/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 207/2020 dňa 28.10.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Ján Kováč, nar.
01. 01. 1953, trv. byt. Belinského 1039/17, 821 08 Bratislava (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca – spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 2009 (ďalej len ,,Správca'').
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Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

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

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.

Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Ján Kováč, nar. 01. 01. 1953, trv. byt.
Belinského 1039/17, 821 08 Bratislava, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

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

K011636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomková Greta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pifflova 1242/3, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/377/2018 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/377/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Greta Tomková, narodená 15.09.1969, trvale bytom Pifflova 1242/3, 851 01
Bratislava, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na predaj jednotlivých
súpisových zložiek majetku:

súp. zložka č. 2:
21 ks akcií spol. Západoslovenské nábytkárske Závody Bratislava, a.s., Rožňavská 1, 823 63 Bratislava, men.
hodnota po 33,193919 €/ks, ISIN: CS0009001359

súp. zložka č. 3:
4 ks akcií spol. MRAZIARNE a.s., Sládkovičovo, Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo, men. hodnota po
33,193919 €/ks, ISIN: CS0009006150

a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa
stane ten záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky
akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK45 0200 0000 0040 2756
1551 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Tomková – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí,
že záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie
tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 19.3.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
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Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca

K011637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šušuk František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92 / 60, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/70/2020 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/70/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Šušuk František, nar. 15.04.1984, trvale bytom Hlavná 92 / 60, 900 65
Záhorská Ves, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na predaj
jednotlivých súpisových zložiek majetku:
1. osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.2 HTP, EČV MA369DF, VIN: TMBJY16Y233820888, rok
výroby: 2002, stav: nepojazdné
a
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2. Prívesný vozík: KOVOLAN AK, EČV MA693YG, rok výroby: 2015, stav: nepojazdný

a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK82 0200 0000 0043 8989
5655 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90
dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu záujemcu pre účely komunikácie
vo veci ponukového konania.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Šušuk – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí, že
záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto
ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 19.3.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
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ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca

K011638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mladá Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárova 15, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/251/2019 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Mladá, nar.: 24.01.1965, trvale bytom Holíčska 3167/19, 851 05
Bratislava, vyhlasuje v súlade s ust. § 167n ods. 1 a § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. verejné ponukové konanie na
predaj súpisovej zložky majetku:

pohľadávka vo výške 552,66 € voči spoločnosti Stavbyreal sk s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06
Bratislava, IČO: 51 835 932 titulom neuhradeného zostatku vyrovnacieho podielu za obchodný podiel úpadcu v
uvedenej spoločnosti (celková výška podielu 1.658,- €, z toho uhradená časť 1.105,34 €)

a to za nasledovných podmienok:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude obsahovať najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje
podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Minimálna výška kúpnej ceny nie je určená. Záujemca zloží na správcovský účet č. SK87 0200 0000 0041 6746
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8551 zábezpeku vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná, v slovenskom jazyku a musí obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo, resp.
obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO a výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
záujemcu, nie starší ako 90 dní. Ponuka musí taktiež obsahovať korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu
záujemcu pre účely komunikácie vo veci ponukového konania.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
Mladá – ponukové konanie – neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, platí, že
záujemca ponukového konania podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto
ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie zložky majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej kúpnej ceny za jednotlivú zložku.
Osvedčenie o zložení zábezpeky na kúpnu cenu (napr. výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania končí dňa 19.3.2021 o 15.00 hod. Ponuka musí
byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ponuky záujemcov doručené v rámci predchádzajúceho zrušeného verejeného ponukového konania na predaj
rovnakej súpisovej zložky majetku (ponukové konanie oznámené v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa
12.1.2021, oznam č. K001261) budú v aktuálnom ponukovom konaní automaticky považované za včas doručené
ponuky, ibaže záujemca do skončenia lehoty na predkladanie ponúk v aktuálnom ponukovom konaní písomne
požiada správcu, aby sa na jeho ponuku neprihliadalo.
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 15 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám, pričom rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca uzavrie kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom budú príslušné súpisové zložky majetku.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, bude vyzvaný na uzavretie kúpnej zmluvy a napriek
tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa
ponukové konanie v rozsahu predmetu danej kúpnej zmluvy za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
Správca upozorňuje záujemcov, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so záujemcom dôjde iba v prípade, ak si
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty (§ 167r zák. č. 7/2005 Z.z.).
Správca si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ponukové konanie v ktoromkoľvek štádiu, až do
podpísania prevodnej zmluvy s víťazným záujemcom.

Mgr. Peter Arendacký
správca

K011639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MyFood Park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 275 368
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/37/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/37/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava,
správca úpadcu: MyFood Park s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - mestská časť
Petržalka, IČO: 51 275 368, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 18.02.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Central Shopping
Center, a.s., so sídlom: Námestie Mateja Korvína 7842/1, 811 07 Bratislava, IČO: 46 872 884, v celkovej výške
prihlásenej sumy 18 149,87 Eur. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richtáriková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1658 / 2, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1972
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/374/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/374/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I zo dňa 28.10.2020, sp. zn. 27OdK/374/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 217/2020 dňa 10.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Dana Richtáriková,
nar. 23. 10. 1972, trv. byt. Rovniankova 1658/2, Bratislava (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca – spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, správca zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 2009 (ďalej len ,,Správca'').

Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

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

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.

Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Dana Richtáriková, nar. 23. 10. 1972, trv. byt.
Rovniankova 1658/2, Bratislava, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.

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

K011641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVRAEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 801 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/27/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/27/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Viera Kubicová, ustanovená správkyňa konkurznej podstaty úpadcu SLOVRAEL s.r.o. so sídlom Košická
56, Bratislava, IČO: 35 801 719, týmto v zmysle § 34 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 15.04.2021 o 11.00. hod. v kancelárii
správcu konkurznej podstaty, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, 1. poschodie s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba veriteľského výboru, zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty
4. Rozhodovanie o výmene správcu konkurznej podstaty v zmysle § 36 ZKR
5. Rôzne
6. Záver
Prezentácia veriteľov začína 10.45 hod. a končí najneskôr do otvorenia schôdze veriteľov. Po začiatku schôdze
veriteľov účasť na schôdzi veriteľov nie je prípustná. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc na zastupovanie,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, výpis z obchodného registra, doklad totožnosti splnomocneného
zástupcu alebo v prípade fyzickej osoby veriteľa.
V Bratislave, dňa 03.03.2021
JUDr. Viera Kubicová
správca konkurznej podstaty

K011642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačovič Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Juraj Kovačovič, nar. 04. 07. 1974, trv. byt. Kutlíková 17, 851 02
Bratislava, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. po dohodnutom termíne so správcom prostredníctvom e-mailu:
muronova@spravkyna.sk alebo na telefónnom čísle 0917746924.

V Bratislave, dňa 03.03.2021

Mgr. Petra Muroňová správca
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K011643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačovič Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu Juraj Kovačovič,
nar. 04. 07. 1974, trv. byt. Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, týmto v súlade s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky veriteľa dlžníka. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €, a to na bankový účet
vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 4346 1944, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Bratislave, dňa 03.03.2021

Mgr. Petra Muroňová, správca

K011644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovačovič Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/2/2021 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/2/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Juraj Kovačovič, nar. 04.07.1974, trv. byt. Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 27OdK/2/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 42/2021
z 03.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený správca Mgr. Petra
Muroňová.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada,
má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila,
pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí
až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). 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).
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Juraj Kovačovič, birth. 04.07.1974, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava, Slovakia, our duty is to inform you, that
District Court Bratislava I, No. 27OdK/2/2021, promulgated in the Commercial bulletin No. 42/2020 dated
03.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Petra Muroňová as the
legal guardian of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the
basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the
right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
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
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20.
mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. Petra Muroňová, správca/ bankruptcy trustee

K011645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVRAEL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 56 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 801 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/27/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/27/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Viera Kubicová, ustanovená správkyňa konkurznej podstaty úpadcu SLOVRAEL s.r.o. so sídlom Košická
56, Bratislava, IČO: 35 801 719, zverejnením v obchodnom vestníku v zmysle § 34 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zvolala 1. schôdzu veriteľov na deň
15.04.2021 o 11.00. hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, 1.
poschodie.
S poukazom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 123 zo dňa 28.02.2021 v spojení s Vyhláškou Úradu
verejného zdravotníctva Čiastka 40, zo dňa 03.03.2021 a súčasné protipandemické opatrenia, kedy sa všetkým
fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy a zhromažďovať sa, a vzhľadom na
limitované kapacitné možnosti priestorov zasadacej miestnosti kancelárie správcu nachádzajúcej sa v sídle
správcu na ul. Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, ktoré neumožňujú zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí bez
vylúčenia osobného kontaktu prítomných, resp. bez dodržania odporúčanej vzdialenosti prítomných osôb
zamedzujúcej šíreniu vírusových ochorení vzdušnou cestou, a s poukazom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby koronavírusu COVID-19, a teda v záujme ochrany verejného
zdravia, správca oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa nebude konať dňa 15.04.2021 o 11.00 hod., ale bude
zvolaná na iný dátum určený s ohľadom na ďalší vývoj protipandemických opatrení a pandemickej situácie.

V Bratislave, dňa 04.03.2021
JUDr. Viera Kubicová
správca konkurznej podstaty
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K011646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mitická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 2189/53, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2021 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správkyňa majetku dlžníčky oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v správcovskej kancelárii
na adrese Drevárska 23, Pezinok, v pracovných dňoch od 9.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0907 775157 alebo elektronicky na adresu: franova@esum.sk. V Pezinku dňa 04.03.2021. JUDr. Ing. Viera
Fraňová, správkyňa.

K011647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schramová Linda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devínska Nová Ves 7238, 841 08 Bratislava-Devínska Nová
Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/538/2020 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/538/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690 (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Linda Schramová, nar. 18.
02. 1986, trv. byt. Bratislava – Devínska Nová Ves 7238, Slovenská republika, (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 29/2021, deň vydania 12.02.2021:
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:

Súpisová zložka č. 1

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

95

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie
Súpisová
hodnota
[EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Osobný automobil Citroen C1,
evidenčné číslo: BA811OX, VIN: 1000
VF7PMCFAC89061455

Dátum
zapísania

Deň vydania: 09.03.2021

Stav
Rok
Spoluvlastnícky
opotrebovanosti výroby podiel dlžníka

09.02.2021 Ojazdené

2006

1/1

Zabezpečenie

Nie

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk do 14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Tatra banka a.s., IBAN: SK6711000000002926912897, VS: 275382020, pričom v
poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie
Schramová, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci zloženie
ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
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predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 04.03.2021

V Bratislave, dňa 04.03.2021
JUDr. Vojtech Agner, správca

K011648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kállay Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oráčska 6956 / 23, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/158/2020 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/158/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava, zn.: S1662, správca konkurznej
podstaty dlžníka Vojtech Kállay, nar. 12.10.1978, Oráčska ulica_6956 / 23, 831 06 Bratislava, Slovenská
republika, týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2021 mu bola po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok doručená
prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava
v celkovej sume 1613,35 EUR.

K011649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kružlík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vŕbová 8598 / 10, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2021 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Mudrák, správca vyššie uvedeného úpadcu podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý veriteľ môže
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zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok:
Číslo účtu - IBAN: SK34 8360 5207 0042 0192 6457
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Do poznámky: kaucia na popretie pohľadávky
Výška kaucie: 350 EUR

Podmienky:
Kauciu je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave, dňa 04.03.2021

K011650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 59/2017 zo dňa
24.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu RUSSEL EXPORT – IMPORT, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava,
IČO: 44 092 580, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78446/B (ďalej aj ako len „Úpadca“).
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.09.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 191/2017 zo dňa
06.10.2017, bola naša spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO:
46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti (ďalej aj
ako len „Správca“), ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Správca je oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku
Úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o
doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZoDD“).
Správca týmto zverejňuje podľa ustanovenia ust. § 17 ZoDD, v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Blagoevova
b) Orientačné/ súpisné číslo
9
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
85104
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e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.
B.

IČO/ dátum narodenia
Označenie navrhovateľov
Obchodné
meno/
meno
1.
I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.

IČO/ dátum narodenia

C.

Miesto konania dražby

Deň vydania: 09.03.2021

Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo:
1062/B
46 333 908
a Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Blagoevova
9
Bratislava
d) PSČ
85104
Slovenská republika
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo:
1062/B
46 333 908
Zdravotnícka ulica, súpisné číslo 1725, 930 05 Gabčíkovo, miestnosť:
zasadačka
09.04.2021
10:00 hod.
1. kolo dražby

D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 2358, Okres: Dunajská Streda, Obec: Gabčíkovo, Katastrálne územie: Gabčíkovo:
-ako parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:
- parcelné číslo 330/2, výmera 824 m2, záhrada,
- parcelné číslo 330/3, výmera 274 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
- parcelné číslo 330/6, výmera 26 m2, zastavaná plocha a nádvoria,
- parcelné číslo 330/7, výmera 186 m2, ostatná plocha,
- parcelné číslo 330/8, výmera 435 m2, ostatná plocha,
- stavby:
- so súpisným číslom 1725, na pozemku parcelné číslo: 330/3, popis stavby: administratívna budova,
- so súpisným číslom 4158, na pozemku parcelné číslo: 330/6, popis stavby: vrátnica.
Hnuteľné veci:
Policový systém 5 ks
Kancelárske stoličky, kovové s béžovým poťahom 13ks
Stôl 2ks
Stolík so šuplíkom 1ks
Stolový počítač 3ks
Reproduktory k počítaču 2ks
Malá skrinka so šuplíkmi 1ks
Kreslá s oranžovým poťahom 2ks
Konferenčný sklenený stolík 1ks
Počítačový stolík 1ks
Kancelárska stolička - čierna 5ks
Kancelársky stôl – drevený s plechovými nohami 18ks
Kancelárska stolička s lakťovými opierkami 11ks
Malá skrinka so 4 šuplíkmi 5ks
Vysoká skrinka s policami 1ks
Skrinka – drevená s dvoma šuplíkmi a policami 1ks
Veľký kancelársky stôl (vrátnica) 1ks
Posteľ 1ks

PC monitor 1ks
Telefón – pevná linka 1ks
Stoličky – drevené s farebným poťahom 3ks
Nástenná polica 1ks
Kancelársky stôl – drevený s bielymi policami 2ks
Elektrický ohrievač 2ks
Kancelársky stôl so šuplíkmi 3ks
Stôl – drevený (vrátnica) 1ks
Elektrická dvojplatnička 1ks
Elektrická rýchlo varná kanvica 1ks
Unimobunka 1ks
Euro palety cca 200 ks
Drevené palety cca 170ks
Kreslo - medené 2ks
Konferenčný stolík – čierny 1ks
Stôl s pultom – drevený (recepcia) 1ks
Dvoj pohovka - čierna 1ks

H.
Opis predmetu dražby
Administratívna budova súp. č. 1725 je postavená na pozemku parc.č.330/3 slúži ako budova s kompletným administratívnym, sociálnym a
prevádzkovým zázemím. Budova sa nachádza v Gabčíkove. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží s plochou strechou bez
podzemného podlažia. 1 nadzemné podlažie dispozične pozostáva z hlavného vstupu, zádveria, recepcie, kancelárskeho priestoru, fajčiarne,
kotolne, serverovne, kuchynky, fitnes miestnosti, miestnosť pre upratovanie, archívu, sociálneho zázemia, chodby, schodiska. Na 2.
nadzemnom podlaží je prístupová chodba, kancelárie, zasadacia miestnosť, príručný sklad, WC, kuchynka. Základy sú betónové pásové, s
vodorovnou izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná tehlová. Vnútorné priečky sú z tehál. Stropy sú
panelové železobetónové. Strecha je plochá z krytinou z mäkčeného PVC. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu.
Vonkajšie okenné parapety sú z hliníkového plechu. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Objekt je zateplený, povrchová úprava
prefarbená tenkovrstvá štruktúrovaná omietka, v soklovej časti je obklad z tehlových pásikov. Keramické obklady sú v kuchynkách, v sprche,
v miestnosti pre upratovanie a údržbu, na WC, v serverovni a kotolni. Schody sú doskové železobetónové s nerezovým madlom, s povrchom

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

99

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

z keramickej dlažby Povrchy podláh sú podľa účelu použitia keramická dlažba, resp. laminátová plávajúca podlaha. Dvere sú dyhované v
obložkových zárubniach. Vstupné dvere a dvere zádveria sú hliníkové presklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vykurovanie je
ústredné, pomocou plynovej kotolne umiestnenej na 1 NP, vykurovacie telesá sú panelové radiátory opatrené termoregulačnými ventilmi.
Sociálne zázemie má WC so zabudovanými nádržkami, keramickými umývadlami, sprchovým kútom, pákovými batériami. Kuchynky sú
vybavené linkou na báze dreva, nerezovým drezom s pákovou batériou. Elektorinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. Objekt je
odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, je napojený na verejný vodovod a prívod plynu, objekt je chránený blezkozvodom. Objekt je chránený
zabezpečovacím a kamerovým systémom. V budova má rozvod klimatizácie. Vonkajšie jednotky sú umiestnené prevažne na streche objektu.
Priestor pred vstupom do objektu je zastrešený konštrukciou na oceľových stĺpikoch. Administratívna budova bola daná do užívania na
základe Kolaudačného rozhodnutia č.1419/2012-004, vydaného obcou Gabčíkovo, 30.11.2012. Životnosť stavby uvažujem 100 rokov,
opotrebenie počítam lineárnou metódou. Administratívna budova v čase obhliadky nebola využívaná.
Vrátnica súp. č. 4158 je postavená na pozemku parc.č.330/6. Má charakter drobnej stavby s doplnkovú funkciu k administratívnej budove.
Budova sa nachádza v Gabčíkove. Objekt pozostáva z jedného nadzemného podlažia s plochou strechou. Vrátnica dispozične pozostáva z
miestnosti pre vrátnika, sociálneho zázemia, príručného skladu zo samostatným vstupom. Základy sú betónové pásové, s vodorovnou
izoláciou proti zemnej vode a vlhkosti. Zvislá nosná konštrukcia je murovaná tehlová. Vnútorné priečky sú z tehál. Strop je železobetónový
monolitický. Strecha je plochá z krytinou z mäkčeného PVC. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Objekt je zateplený,
povrchová úprava prefarbená tenkovrstvová štruktúrovaná omietka, v soklovej časti je obklad z tehlových pásikov. Povrchy podláh sú z
keramickej dlažby. Vstupné dvere a okná sú plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými žalúziami. Vo WC je kombi misa, keramické
umývadlo, páková batéria, príprava teplej vody je prietokovým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, ističe automatické. V
objekte je klimatizačná jednotka. Objekt v čase obhliadky nebol využívaný. Vrátnica bola daná do užívania v roku 2012. Životnosť stavby
uvažujem 80 rokov, opotrebenie počítam lineárnou metódou.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby.
I.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
·
Vecné bremeno "in rem" spočívajúceho v práve uloženia vonkajších rozvodov (prípojok) inžinierskych sietí vodovodnej a plynovej
prípojky a kanalizačnej a elektrickej prípojky vrátane umiestnenia elektromeru v rozsahu vyznačenom na GP č. 36717568-431/2012
do C KN k nehnuteľnosti p.č. 404 ostatná plocha o výmere 2221 m2, do E KN k nehnuteľnostiam p.č.590 ostatná plocha o výmere
7206 m2, p.č. 591/1 záhrada o výmere 702 m2 v prospech vlastníkov nehnuteľností C KN p.č. 330/2, 330/3, 330/6, 330/7, 330/8 na
základe zmluvy V-6287/12 - č.z. 42/13.
·
Záložné právo v prospech Sberbank Slovensko, a.s., IČO: 17321123 so sídlom Vysoká 9, 81000 Bratislava, V-3900/13 - č.z.
437/13.
·
Záložné právo v prospech: Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 9200502/5/4348805/2014/Kon zo dňa 23.09.2014 , Z8189/14 - č.z. 1183/14.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: DÔVERA zdravotná poisťovňa , a.s., Einsteinova č. 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35942436 na základe exekučného príkazu č. EX 282/2015 zo dňa 23.04.2015, EÚ Košice, JUDr. Ladislav Kováč PhD. Z3430/15, č.z.678/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8194/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9219/15, č.z. 1549/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1394/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9225/15, č.z.1550/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7483/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9226/15, č.z.1551/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2363/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9228/15, č.z.1552/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2109/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z 9231/15, č.z.1553/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8803/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9232/15, č.z.1554/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 627/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z9233/15, č.z.1555/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 546/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z9235/15, č.z.1556/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 2982/15 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9238/15, č.z.1558/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 8876/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z 9240/15, č.z. 1560/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava,
na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 7451/14 zo dňa 27.11.2015, EÚ Bratislava, JUDr.
Andrea Ondrejková, Z-9241/15, č.z.1561/15.
·
Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky AGRO ML s.r.o., Veľký Meder, IČO: 46253629 na základe exekučného
príkazu č. EX 9631/15 zo dňa 12.02.2016 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Pavel Halás súdny exekútor Z-1206/16 - č.z. 189/16.
·
Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103364419/2016 zo dňa 17.06.2016, Z-5712/16 - č.z.
1161/16.
·
Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 103956815/2016 zo dňa 21.09.2016, Z-8832/16 - č.z.
1568/16.
·
Záložné právo v prospech Daňový úrad Trnava na základe rozhodnutia č. 104212943/2016 zo dňa 02.11.2016, Z-9967/16 - č.z.
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36/17.
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 245/2020 vypracovaný Ing. Dušanom Petríkom, Hrachová 10, 821 05 Bratislava.
K.
Najnižšie podanie
203.795,00 EUR
L.
Minimálne prihodenie
1.000,00 EUR
M.
Dražobná zábezpeka
a) výška
10.000,00 EUR
Bezhotovostný prevod na účet dražobníka v tvare IBAN: SK89 1100 0000 0029 4404
7454, VS: 452016 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s. najneskôr do
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným
spôsobom.
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
zábezpeky
pripísaná na účet dražobníka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani
platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Najneskôr do otvorenia dražby.
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
prevodom na účet účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK89 1100
0000 0029 4404 7454, vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná
zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako
6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Obhliadka
(dátum)

dražby 1. obhliadka: 22.03.2021 o 09:30 hod.
2. obhliadka: 02.04.2021 o 09:30 hod.
Na mieste samom, kde sa nachádza predmet dražby. Zdravotnícka
Miesto obhliadky
ulica, súp. č.: 1725, 930 05 Gabčíkovo.
O.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.:
Organizačné opatrenia
02 5752 7700. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín
stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v
tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá
časť
dražby,
ktorej
sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
6. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich
môžu
preukázať
najneskôr
do
začatia
dražby
a
môžu
ich
uplatniť
na
dražbe
ako
dražitelia.
T.
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo

predmetu

Notár
JUDr.
Jarmila
Kováčová
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
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V Bratislave, dňa 04.03.2021

JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s.,
správca spoločnosti RUSSEL EXPOR-IMPORT, s.r.o.,

K011651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Fiala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/48/2014 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/48/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Ing. Marián Fiala, trvale bytom: Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava, nar.: 19.12.1962, týmto v
zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva v
konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 3K/48/2014 schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 26.03.2021 v kancelárii správcu na adrese: Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava o 10:30 hod.s
nasledujúcim programom:
1)Prezentácia veriteľov,
2. Otvorenie schôdze veriteľov,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Záver.
Prezentácia veriteľov prebehne od 10:15 hod. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad
totožnosti (fyzické osoby – podnikatelia predložia aj aktuálny výpis zo živnostenského registra), veritelia právnické
osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu a zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi
veriteľov a platný doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 03.03.2021
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca úpadcu

K011652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Fialová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 105 504
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2014 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Ing. Dana Fialová, trvale bytom: Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava, IČO: 40 105 504, týmto v
zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva v
konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 8K/51/2014 schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 26.03.2021 v kancelárii správcu na adrese: Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava o 11:00 hod.s
nasledujúcim programom:
1.Prezentácia veriteľov,
2. Otvorenie schôdze veriteľov,
3. Rozhodovanie o výmene správcu,
4. Záver.
Prezentácia veriteľov prebehne od 10:50 hod. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad
totožnosti (fyzické osoby – podnikatelia predložia aj aktuálny výpis zo živnostenského registra), veritelia právnické
osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu a zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi
veriteľov a platný doklad totožnosti.
V Bratislave, dňa 03.03.2021
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca úpadcu

K011653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porádek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Slottu 6465 / 5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1964
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/36/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/36/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
TRADEXIM, spol. s r.o., so sídlom: Bratislavská 8/5255, 917 02 Trnava, IČO: 36 278 912, registrácia: Obchodný
register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 17954/T, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 11.618,EUR k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 11.618,-EUR, menovitá hodnota: 11.618,-EUR.
Súpisová hodnota majetku: 11.618,-EUR
Dátum zápisu: 03.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porádek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Slottu 6465 / 5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1964
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/36/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/36/2017, na
majetok úpadcu Ivan Porádek:
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti TRADEXIM, spol. s r.o., so sídlom:
Bratislavská 8/5255, 917 02 Trnava, IČO: 36 278 912, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č. 17954/T, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 11.618,-EUR k základnému imaniu
spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 11.618,-EUR, menovitá hodnota: 11.618,-EUR.

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie obchodného podielu a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330
0000 0020 0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.
1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
1.3
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Insolvenčný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
1.4
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1.5

Predmet speňažovania sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.6
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom majiteľa obchodného podielu v obchodnom registri
a prípravou dokumentov za uvedeným účelom znáša nadobúdateľ obchodného podielu.

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

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

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

3.3

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

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.
3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť II. kolo ponukového konania.
Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Porádek

K011655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josefa Vašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/63/2020S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/63/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.11.2020 č. k.: 26OdK/63/2020-12, ktoré bolo zverejnené
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v Obchodnom vestníku č. 231/2020 zo dňa 01.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 02.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Josefa Vašková, narodená 23.12.1964, trvale bytom Štefánikova 1559/52B, 905 01
Senica (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
28.01.2021, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku zo dňa 17.09.2020
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci
konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené
v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedených dôvodov Správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na
majetok dlžníka: Josefa Vašková, narodená 23.12.1964, trvale bytom Štefánikova 1559/52B, 905 01 Senica,
sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e . V zmysle § 167v ods. 4
ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K011656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlóová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská ulica 185 / 13, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/28/2021 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Adriana Botlóová, nar. 28.05.1993, trvale bytom Vodárenská
ulica 185/13, 930 39 Zlaté Klasy, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02
Bratislava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na adrese Royova 9, 921 01 Piešťany, a to v pracovných
dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na
e-mailovej adrese jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903/45 45 09.
V Piešťanoch dňa 04.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Adriany Botlóovej

K011657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlóová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská ulica 185 / 13, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/28/2021 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/28/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Adriana Botlóová, nar. 28.05.1993, trvale bytom Vodárenská
ulica 185/13, 930 39 Zlaté Klasy, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Račianska 71, 831 02
Bratislava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s § 167l ods. 5 a s §
32 ods. 7 písm. b), § 32 ods. 11 a § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156, na
ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok v hore uvedenom
konkurznom konaní.
V Piešťanoch dňa 04.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Adriany Botlóovej

K011658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlóová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská ulica 185 / 13, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/28/2021 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/28/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Adriana Botlóová, nar. 28.05.1993, trvale bytom Vodárenská ulica 185/13, 930 39 Zlaté Klasy, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36OdK/28/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
42/2021, pod č. K010524dňa 03.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
správca, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára k sp. zn. 36OdK/28/2021. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. 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 Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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.
V Piešťanoch, dňa 04.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Challenge for foreign creditors
According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy
trustee of the borrower Adriana Botlóová, born on 28.05.1993, address Vodárenská ulica 185/13, 930 39 Zlaté
Klasy, I am obligated inform you, that with the resolution of the District Court in Trnava, No 36OdK/28/2021,
published in the Commercial bulletin No 42/2021, under K010524, on 03.03.2021 bankruptcy was declared on
the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors
of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the address Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany,
Slovak Republic or electronically into his electronic box through the designated electronic form, to the file No.
36OdK/28/2021. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securitas have to lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the
declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. 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 bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors
with claims secured with securitas also fill in the registration form which has to provide information about 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 belonged separately. Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain
conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the
reference exchange rate 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 Slovak does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee
with professional diligence. 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 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 bulletin. Registration form, which was
delivered to trustee, can not be correct or amend.
In Piešťany, 04 of March 2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K011659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Árvayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 226, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36ODK/30/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/30/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

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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Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej dlžníka Jana Árvayová, nar. 10.04.1963, bytom Kolónia 226, 930
35 Michal na Ostrove oznamuje, (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36OdK/30/2020 -12 zo dňa 25.02.2021,
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

JUDr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor jana Árvayová born on 10.04.1963,
residence at Kolónia 226, 930 35 Michal na Ostrove, Slovakia, according to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Trnava, proc. no. 36OdK/30/2020-12, dated on 25th of February 2021 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose 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.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K011660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Árvayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 226, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36ODK/30/2020 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Árvayová, nar. 10.04.1963, bytom Kolónia
226, 930 35 Michal na Ostrove oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do 12:00 hod
a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca

K011661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 467, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1957
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/337/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/337/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.11.2020 č. k.: 36OdK/337/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 231/2020 zo dňa 01.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 02.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta Šmelková, narodená 27.02.1957, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 467
(ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11,
917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 03.02.2021,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 17.09.2020 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Alžbeta Šmelková, narodená 27.02.1957, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 467 sa k o n č í z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K011662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1972
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/86/2020S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/86/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 07.12.2020 č. k.: 26OdK/86/2020-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 239/2020 zo dňa 11.12.2020 a právoplatnosť nadobudlo dňa 12.12.2020, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Andrea Danielová, narodená 14.12.1972, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2871/4,
905 01 Senica (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 15.02.2021,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 17.09.2020 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu stanovené v § 167t
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Andrea Danielová, narodená 14.12.1972, trvale bytom Sv. Cyrila a Metoda 2871/4, 905 01 Senica sa k o n č
í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarcsiová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1365/48, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1962
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/36/2020 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava zo dňa 28.10.2020, sp. zn. 26OdK/36/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 212/2020 dňa 04.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka – Mária Tarcsiová,
narodená 18.01.1962, trvale bytom Partizánska 1365/48, 932 01 Veľký Meder. (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca – spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 2009 (ďalej len
,,Správca'').

Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

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

Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.

Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Mária Tarcsiová, narodená 18.01.1962, trvale
bytom Partizánska 1365/48, 932 01 Veľký Meder, končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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UBC 2020, k.s.
JUDr. Martina Rigáňová, komplementár

K011664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERRA REAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 520 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2017 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu TERRA REAL s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17
Košice, IČO 46 520 741 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania za účelom
speňaženia časti podniku úpadcu tvoreného nehnuteľným majetkom:
Číslo
zložky

súp. Číslo
parcely

Druh pozemku

57

1515

58
59
60
61

480
453
1386
1458

Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Trvalé
porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

62

3267/4

Orná pôda

37

1493

38
39
40

1891
1847
1399

41

1601

42

1628

43

1732

44
45
46

1959
1209
1356

47

1612

48

1316

49

1487

50
51
52

1699
1442
1367

53

1566

54

1216

55

1553

56

1254

Trvalé

trávne

trávne

trávne

trávne

trávne

trávne

trávne

trávne

Výmera
m2

v Číslo
vlastníctva

listu

Kat. územie /obec/okres

Rozsah
Úpadcu

410

1421

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

2871
3283
2653

1421
1434
984

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1
1/1
1/1

3860

982

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

14936

982

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

5632

1047

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

6917
11259
12187

1047
1123
1123

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1
1/1
1/1

3753

1123

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

11646

1153

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

3502

1327

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

5127
2069
7132

1327
1273
1212

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1
1/1
1/1

2253

1212

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

11003

991

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

1291

991

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

5030

1032

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

1575

1032

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/1

20
20
15
6

732
309
164
164

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

3717

2281

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/

trávne

1/1

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

114

podielu

Obchodný vestník 46/2021
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty

Konkurzy a reštrukturalizácie
trávne

63

3219

64

3221

65

3222

66

3269/30

67

3270/60

68

3281/9

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1287
1672
1255/3
1420/2
448
1391
3540/19
3540/19
3540/4
3540/4
3541/3
1721/2
1721/2
439
592
1401
1450
470
438
1965/11
1987
1968
895
896
2058
2059

Trvalé
trávne
3472
porasty
Trvalé
trávne
11543
porasty
Trvalé
trávne
870
porasty
Vodné plochy
12073
Orná pôda
327417
Orná pôda
51
Orná pôda
19
Orná pôda
26
Orná pôda
21
Orná pôda
9078
Orná pôda
9078
Orná pôda
3300
Orná pôda
3300
Orná pôda
21839
Orná pôda
4266
Orná pôda
4266
Orná pôda
36
Orná pôda
16
Orná pôda
37
Orná pôda
12
Orná pôda
29
Orná pôda
40
Orná pôda
63
Orná pôda
8
Orná pôda
27
Orná pôda
786
Orná pôda
774
Orná pôda
2085
Orná pôda
2972

95

3264/15

Orná pôda

74080

337

96

3266/17

Orná pôda

12365

337

97

3253/11

Orná pôda

3597

1454

98

3253/24

Orná pôda

3597

1454

99

965

100

968/1

101

968/2

102
103
104
105
106
107
108
109

653
653
1513
1513
632
1509
442
1466

trávne

Lesné pozemky

1946

2374

33638

2374

10511

338

Trvalé
trávne
32
porasty
Trvalé
trávne
714
porasty
Trvalé
trávne
280
porasty
Orná pôda
58
Orná pôda
58
Orná pôda
3
Orná pôda
3
Orná pôda
13
Orná pôda
1
Orná pôda
21
Orná pôda
8
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Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Sečovce/Sečovce/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov
Parchovany/Parchovany/
Trebišov

2374
2374
2374
1544
1544
192
192
165
165
731
731
947
947
3536
3048
3048
594
427
428
428
606
426
316
316
195
242
242
968
968

4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
4/12
56/339088
56/339088
32/144
32/144
1/1
1/1
8/192
4/96
1/6
2/12
4/30
1/12
2/24
1/3
4/6
8/24
8/24
2/4
4/12
1/2
1/2
8/96
6/72
6/72
2/4
2/4
8/96
8/96
1/2
1/2

782

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/216

782

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/216

782

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

1/216

420
420
608
608
703
703
162
895

Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov
Dvorianky/Dvorianky/Trebišov

4/48
1/12
2/12
1/6
2/4
2/4
24/36
1/12

vrátane práv a iných majetkových hodnôt slúžiacich prevádzkovaniu podniku úpadcu, práv a záväzkov zo zmluvy
o nájme poľnohospodárskej pôdy.

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

115

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Podmienky ponukového konania je možné získať na adrese Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda alebo na
emailovej adrese kubik@judrkubik.sk po zaplatení účastníckeho poplatku 100,- € v prospech účtu vedeného
v OTP Banke Slovensko, a.s., IBAN SK26 5200 0000 0000 1478 9081. Ponuky je potrebné podať na adrese
JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda najneskôr do 20 kalendárnych dní od uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod. posledného dňa uvedenej lehoty. Pokiaľ
posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, tak za posledný deň lehoty sa považuje najbližší
pracovný deň.
V Dunajskej Strede dňa 04.03.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K011665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Malová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povážská 1711/72, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.5.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/503/2020 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/503/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku dlžníka
Marcela Malová, nar. 23.5.1972, trvale bytom Považská 1711/72, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet: iná majetková hodnota, konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý
bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020 ako:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Marcela Malová Trenčín s.r.o., so
sídlom: Považská 1711/72, 911 01 Trenčín, IČO: 44 367 511
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
výška základného imania: 6 640,-Eur
rozsah splatenia základného imania: 6 640,-Eur
súpisová hodnota majetku: 8 581,-Eur
deň zapísania do súpisu: 23.12.2020
dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods.
1 ZKR)
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
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

116

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 40 503 2020
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.
Správca upovedomuje, že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového konania, inak
je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť.
JUDr. Matúš Košara, správca

K011666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Boorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 177, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Lenka Boorová, nar. 20.07.1983, trvale bytom Hrachovište 177, 916 15 Hrachovište, na
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/464/2020 zo dňa 04.11.2020,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

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

117

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

K011667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Boorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 177, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur, IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K011668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Boorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 177, 916 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:1.1 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 56,03 eur
P:1.2 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 163,58 eur
P:1.3 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 140,81 eur

K011669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Duchoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Ľ. Podjavorinskej 4/249, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S 373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/853/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
SPISOVÁ ZNAČKA: 40dK/853/2019, S373
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Pavel Duchoň, nar.: 13.01.1947, trvale bytom: Ulica Ľ. Podjavorinskej
249/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou
značkou 40OdK/853/2019, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Pavel Duchoň, nar.: 13.01.1947, trvale
bytom: Ulica Ľ. Podjavorinskej 249/4, 971 01 Prievidza, Slovenská republika,
zrušuje.

V Trenčíne dňa 04.03.2021
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K011670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikušať Podperová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 2509/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/885/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/885/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o. IČO:35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava doručená
dňa 4.3.2021 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Číslo
pohľ.
1

1

Veriteľ
IČO

Názov / Meno

Spolu

35807598

POHOTOVOSŤ,
s.r.o.

27 164,71 €

Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
Nz
Popl. z
Istina
Úrok
uplatn.
omešk.
170,62

26 994,09 €

Úrok z
omešk.

Právny dôvod pohľ.
zmluva o úvere
č.3111111

Ing. Beata Krausová, správca S1180

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Tavaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1166/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.4.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/710/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/710/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Magdaléna Tavaliová nar. 11.4.1987 trvale bytom Ligetská 1166/5, 972 51
Handlová v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská
Bystrica v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K011672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Špániková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 136, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/355/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/355/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:1.1 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 2110,82 eur
P:1.2 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 82,14 eur
P:1.3 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 367,58 eur
P:1.4 Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 35724803,
Prihlásená suma: 214,46 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOST SK, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 318 442
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu BOST SK, a. s. so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 36 318 442, pod sp.
zn.: 22K/14/2017, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie
M. Benku 10, 811 07, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 823 37 Bratislava IČO: 00 151 653 a súčasne oznamuje zámer
zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR)
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom
na: j.paskova@bankruptcy.sk.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOST SK, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 318 442
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu BOST SK, a. s., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 36 318 442, pod sp.
zn.: 22K/14/2017, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie
M. Benku 10, 811 07, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 a súčasne oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ods. 4 ZKR)
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom
na: j.paskova@bankruptcy.sk.

K011675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/360/2020 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/360/2020
Druh podania:
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.

K011676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/468/2020 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/468/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
SKKS, k. s., správca dlžníka: Karol Baláž, nar.: 30.04.1973, bytom: Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza II - Píly ,
týmto s poukazom na § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že dňa
04.03.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851
01 Bratislava, IČO 35 724 803 v prihlásenej sume 784,41 EUR, 3213,73 EUR, 2552,58 EUR a 2799,31 EUR.
SKKS, k. s., správca
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K011677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Grich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 224, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/584/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/584/2019
Druh podania:
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.

K011678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baťová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/41/2021 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Jana Baťová, nar. 16.10.1985, trvale bytom Handlová, oznamuje, že účastníci konkurzného
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K011679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baťová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/41/2021 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/41/2021
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: Jana Baťová, nar.
16.10.1985, trvale bytom Handlová, Slovenská republika (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.02.2021, sp. zn. 38OdK/41/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.03.2021. Týmto 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: Mgr. Martin Berec, správca, Palackého 85/5, 911 01
Trenčín, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. 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. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). 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). 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). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
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členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Jana Baťová, seated: Handlová 972 51, Slovak republic, born: 16.10.1985 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No. 38OdK/41/2021
dated on 22nd of February 2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of
the District Court was published in Business Journal on 1st of March 2021. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. 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 prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA).
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
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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).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Trenčíne, dňa 04.03.2021
In Trenčín, 4th of march 2021

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K011680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baťová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/41/2021 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Jana Baťová, nar. 16.10.1985, trvale bytom Handlová, 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: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v Tatrabanka, a.s; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 38442018; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K011681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Omelková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1309/55, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K011682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Omelková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1309/55, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K011683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Omelková Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1309/55, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/33/2021 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/33/2021
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.

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

127

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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 Trenčín zo dňa
22.02.2021, spis. zn. 38OdK/33/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa
01.03.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Dagmar Omelková, rod. Smolková, nar. 25.10.1971, trvale
bytom Horská 1309/55, 958 06 Partizánske, Slovensko (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. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, Slovenská republika. 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;
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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.
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
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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.
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 Trenčín, file No. 38OdK/33/2021 published in
Commercial Journal No 40/2021 on 1st of March 2021, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Dagmar Omelková, date of birth 25.10.1971, residence Horská 1309/55, 958 06 Partizánske, Slovak republic
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovak republic. 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
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existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust 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. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K011684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru prijatým na zasadnutí dňa 15.01.2021 (zápisnica zo
zasadnutia zverejnená v OV č. 14/2021 zo dňa 22.01.2021) ponúka v 1. kole ponukového konania na predaj
majetok podliehajúci konkurzu, súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 243/2020 dňa
17.12.2020 (číslo záznamu K090431):

Predmet ponukového konania:

D. Iná majetková hodnota
Por.
súpisová
Názov / Popis
číslo
majetku v €
Ochranná známka č. 248241 registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30810787
Dátum podania prihlášky: 17.04.2018
Dátum zápisu: 21.09.2018
Číslo prihlášky: 862-2018
1
Medzinárodné triedenie tovarov a služieb: 35,39,41,43
1 500,00
Druh známky: obrazová
Individuálna
Číslo medzinárodného zápisu: 1417705
Právny stav: platná
Minimálna platnosť do: 17.04.2028
Doména www.aeolus.sk
2
Registrátor: Webglobe – Yegon, s.r.o., IČO: 36306444, Stará prievozská 2, 821 09 Bratislava
1 500,00
Platná do: 13.06.2021

hodnota

Podmienky ponukového konania

1. Lehota na predkladanie ponúk je 14 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Podľa § 199 ods. 9 ZoKR sa
oznámenie považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob predkladania ponuky: Každý záujemca môže podať len jednu ponuku. Záujemca je ponukou
viazaný a ponuku nemožno odvolať. Ponuku je možné doručiť do kancelárie správcu poštou/osobne/do
elektronickej schránky správcu s tým, že ponuka musí byť označená: „PONUKOVÉ KONANIE – AEOLUS
2021 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Obsah ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať označenie
záujemcu, označenie predmetu speňaženia, kúpnu cenu, vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania, podpis záujemcu. Odporúča sa, aby záujemca v ponuke uviedol kontaktné údaje (email, telefón). Záujemca právnická osoba priloží k písomnej ponuke aj fotokópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra nie staršiu ako jeden mesiac. Správca si vyhradzuje právo v prípade nedostatkov
ponuky žiadať od záujemcu ich odstránenie v stanovenej lehote.
4. Záloha: Záujemca v lehote na predkladanie ponúk zloží na účet konkurzu IBAN: SK54 0900 0000
0050 2943 3996 vedený s Slovenskej sporiteľni a.s., zálohou na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu. Na ponuky, pri ktorých nebola zložená záloha v lehote sa nebude prihliadať. Zaplatená
záloha sa započítava na kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená na účet, z ktorého
bola uhradená. V prípade, že úspešný záujemca neuzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je prevod
vlastníckeho práva k predmetu speňaženia v lehote určenej správcom, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy.
5. Vyhodnotenie: Správca otvorí obálky v kancelárii v nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, ktorého sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen veriteľského výrobu. Správca vykoná vyhodnotenie do
14 dní od uplynutia lehoty na prekladanie ponúk a vyhodnotenie predloží príslušnému orgánu na
schválenie. Správca so súhlasom príslušného orgánu môže odmietnuť všetky doručené ponuky a zrušiť
ponukové konanie. Súhlas príslušného orgánu je podmienkou pre uzatvorenie scudzovacej zmluvy na
predmet speňaženia.
6. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, na ponuku ktorého sa prihliada, ak súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu s tým, že v 1. kole ponuka kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako
súpisová hodnota. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
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7. Predmet speňažovania sa prevádza v stave ako stojí a leží. Kupujúci je povinný prevziať predmet
speňaženia, vypratať ho z miesta uloženia resp. zaevidovať zmenu v príslušnom registri do 14 dní od
uzatvorenia scudzovacej zmluvy na vlastné náklady. V opačnom prípade môže správca s Predmetom
speňaženia voľne naložiť bez zodpovednosti za prípadnú škodu.
8. Bližšie informácie: telefonicky 02/50579561, e-mailom: polomsky@polomsky.sk

K011685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhes Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 4115 / 7, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/122/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/122/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Csaba Méhes, nar. 24.08.1967, bytom Štúrova 4115/7, 94603 Kolárovo (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust.
§ 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35 807 598
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh

Výmera
v m2

Lesný pozemok

2741

Lesný pozemok

2446

Lesný pozemok

2032

Lesný pozemok

1824

Lesný pozemok

838

Lesný pozemok

838

Lesný pozemok

1791

Lesný pozemok

1708

Lesný pozemok

1450

Lesný pozemok

604

Lesný pozemok

662

Lesný pozemok

1971

Lesný pozemok

1565

Lesný pozemok

1360

Štát

Obec

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

Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné Spoluvlastnícky
č.
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Orechová Potôň 1317 1061

80/9920

44,- €

Orechová Potôň 1317 1062

80/9920

39,- €

Orechová Potôň 1317 1063

80/9920

33,- €

Orechová Potôň 1317 1064

80/9920

29,- €

Orechová Potôň 1317 1065

80/9920

14,- €

Orechová Potôň 1317 1066

80/9920

14,- €

Orechová Potôň 1317 1067

80/9920

29,- €

Orechová Potôň 1317 1068

80/9920

28,- €

Orechová Potôň 1317 1069

80/9920

23,- €

Orechová Potôň 1317 1070

80/9920

10,- €

Orechová Potôň 1317 1071

80/9920

11,- €

Orechová Potôň 1317 1072

80/9920

32,- €

Orechová Potôň 1317 1073

80/9920

25,- €

Orechová Potôň 1317 1074

80/9920

22,- €
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Lesný pozemok

1406

Lesný pozemok

1554

Lesný pozemok

1349

Lesný pozemok

1205

Lesný pozemok

1446

Lesný pozemok

1395

Lesný pozemok

1348

Lesný pozemok

1334

Lesný pozemok

1392

Lesný pozemok

529

Lesný pozemok

1349

Lesný pozemok

1140

Lesný pozemok

1270

Lesný pozemok

1147

Lesný pozemok

1147

Lesný pozemok

1194

Lesný pozemok

565

Lesný pozemok

615

Lesný pozemok

1158

Lesný pozemok

1094

Lesný pozemok

1230

Lesný pozemok

1230

Ostatná plocha

15395

Ostatná plocha

2215

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

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

91
223
111
111
54
29
27

Ostatná plocha

269

Zastavaná
a nádvorie

43

plocha

Ostatná plocha

40

Orná pôda

811

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1317 1075

80/9920

23,- €

Orechová Potôň 1317 1076

80/9920

25,- €

Orechová Potôň 1317 1077

80/9920

22,- €

Orechová Potôň 1317 1078

80/9920

19,- €

Orechová Potôň 1317 1079

80/9920

23,- €

Orechová Potôň 1317 1080

80/9920

23,- €

Orechová Potôň 1317 1081

80/9920

22,- €

Orechová Potôň 1317 1082

80/9920

22,- €

Orechová Potôň 1317 1083

80/9920

22,- €

Orechová Potôň 1317 1084

80/9920

9,- €

Orechová Potôň 1317 1085

80/9920

22,- €

Orechová Potôň 1317 1086

80/9920

18,- €

Orechová Potôň 1317 1087

80/9920

20,- €

Orechová Potôň 1317 1088

80/9920

19,- €

Orechová Potôň 1317 1089

80/9920

19,- €

Orechová Potôň 1317 1090

80/9920

19,- €

Orechová Potôň 1317 1091

80/9920

9,- €

Orechová Potôň 1317 1092

80/9920

10,- €

Orechová Potôň 1317 1093

80/9920

19,- €

Orechová Potôň 1317 1094

80/9920

18,- €

Orechová Potôň 1317 1095/1

80/9920

20,- €

Orechová Potôň 1317 1095/2

80/9920

20,- €

Orechová Potôň 1329 442/2

125/19060

202,- €

Orechová Potôň 1329 442/3

125/19060

29,- €

Orechová Potôň 1329 442/4

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 442/5

125/19060

3,- €

Orechová Potôň 1329 442/6

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 442/7

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 442/8

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 442/9

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 442/10

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 442/18

125/19060

4,- €

Orechová Potôň 1329 442/19

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 442/20

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 715/25

125/19060

11,- €
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Orná pôda
Zastavaná
a nádvorie

811
plocha

Orná pôda
Zastavaná
a nádvorie

228
1279

plocha

209

Orná pôda

1420

Orná pôda

518

Zastavaná
a nádvorie

plocha

Orná pôda
Zastavaná
a nádvorie

14486
plocha

Orná pôda
Zastavaná
a nádvorie

30

3165
6967

plocha

954

Orná pôda

240

Orná pôda

54

Zastavaná plocha a
72
nádvorie
Zastavaná
plocha
92
a nádvorie
Trvalý trávny porast 361
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Orná pôda

plocha
plocha
plocha
plocha

21
11
89
38
705

Trvalý trávny porast 350
Orná pôda

1815

Orná pôda

1764

Orná pôda

1857

Orná pôda

1720

Trvalý trávny porast 640
Orná pôda

1305

Trvalý trávny porast 323
Trvalý trávny porast 1935
Orná pôda

432

Orná pôda

586

Orná pôda

910

Orná pôda

2043

Orná pôda

2331

republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
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Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
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Orechová Potôň 1329 715/25

125/19060

11,- €

Orechová Potôň 1329 715/27

125/19060

3,- €

Orechová Potôň 1329 715/29

125/19060

17,- €

Orechová Potôň 1329 715/31

125/19060

3,- €

Orechová Potôň 1329 715/33

125/19060

19,- €

Orechová Potôň 1329 896/22

125/19060

7,- €

Orechová Potôň 1329 896/23

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 896/24

125/19060

190 ,- €

Orechová Potôň 1329 896/25

125/19060

42,- €

Orechová Potôň 1329 896/26

125/19060

91,- €

Orechová Potôň 1329 896/28

125/19060

13,- €

Orechová Potôň 1329 896/31

125/19060

3,- €

Orechová Potôň 1329 896/33

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 896/34

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 896/35

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 896/44

125/19060

5,- €

Orechová Potôň 1329 896/50

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 896/51

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 896/54

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 896/56

125/19060

0,50 €

Orechová Potôň 1329 442/2

125/19060

9,- €

Orechová Potôň 1329 443

125/19060

5,- €

Orechová Potôň 1329 444

125/19060

24,- €

Orechová Potôň 1329 445

125/19060

23,- €

Orechová Potôň 1329 446

125/19060

24,- €

Orechová Potôň 1329 447

125/19060

23,- €

Orechová Potôň 1329 448

125/19060

8,- €

Orechová Potôň 1329 449

125/19060

17,- €

Orechová Potôň 1329 451

125/19060

4,- €

Orechová Potôň 1329 467/2

125/19060

25,- €

Orechová Potôň 1329 495/1

125/19060

6,- €

Orechová Potôň 1329 496/1

125/19060

8,- €

Orechová Potôň 1329 498/1

125/19060

12,- €

Orechová Potôň 1329 499/1

125/19060

27,- €

Orechová Potôň 1329 500

125/19060

31,- €
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Orná pôda

3291

Orná pôda

2629

Orná pôda

3305

Orná pôda

1032

Orná pôda

619

Lesný pozemok

1421

Lesný pozemok

1762

Orná pôda

419

Orná pôda

85

Ostatná plocha

500

Orná pôda

5267

Trvalý trávny porast 15016
Trvalý trávny porast 3716
Trvalý trávny porast 15279
Vodná plocha

73

Ostatná plocha

342

Ostatná plocha

82

Ostatná plocha

21

Ostatná plocha

31

Ostatná plocha

35

Vodná plocha

10185

Ostatná plocha

3561

Zastavaná
a nádvorie

235

plocha

Ostatná plocha

1373

Zastavaná plocha a
111
nádvorie
Ostatná plocha

334

Zastavaná plocha a
914
nádvorie
Ostatná plocha

7371

Ostatná plocha

9047

Ostatná plocha

1663

Zastavaná plocha a
288
nádvorie
Zastavaná plocha a
156
nádvorie
Ostatná plocha

431

Ostatná plocha

290

Ostatná plocha

109

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1329 501/1

125/19060

43,- €

Orechová Potôň 1329 502

125/19060

34,- €

Orechová Potôň 1329 503

125/19060

43,- €

Orechová Potôň 1329 504/1

125/19060

14,- €

Orechová Potôň 1329 505

125/19060

8,- €

Orechová Potôň 1329 506

125/19060

19,- €

Orechová Potôň 1329 507/1

125/19060

23,- €

Orechová Potôň 1329 511/1

125/19060

5,- €

Orechová Potôň 1329 511/3

125/19060

1,- €

Orechová Potôň 1329 512

125/19060

7,- €

Orechová Potôň 1306 548

78/9630

85,- €

Orechová Potôň 1306 887/1

78/9630

243,- €

Orechová Potôň 1306 887/2

78/9630

60,- €

Orechová Potôň 1306 888

78/9630

248,- €

Orechová Potôň 1305 616/4

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 617/8

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 617/9

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 617/10

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 617/11

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 617/12

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 642/5

1495/310973

98,- €

Orechová Potôň 1305 642/6

1495/310973

34,- €

Orechová Potôň 1305 642/7

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 642/8

1495/310973

13,- €

Orechová Potôň 1305 642/9

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 642/10

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 642/11

1495/310973

9,- €

Orechová Potôň 1305 642/12

1495/310973

71,- €

Orechová Potôň 1305 642/13

1495/310973

87,- €

Orechová Potôň 1305 642/14

1495/310973

16,- €

Orechová Potôň 1305 642/15

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 642/16

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 642/17

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 642/18

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 642/19

1495/310973

1,- €

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

62

Zastavaná plocha a
92
nádvorie
Ostatná plocha

72

Zastavaná plocha a
24
nádvorie
Zastavaná plocha a
46
nádvorie
Ostatná plocha

2741

Ostatná plocha

11

Zastavaná plocha a
23
nádvorie
Ostatná plocha

269

Zastavaná plocha a
183
nádvorie
Ostatná plocha

283

Ostatná plocha

282

Ostatná plocha

70

Ostatná plocha

201

Ostatná plocha

195

Ostatná plocha

131

Ostatná plocha

936

Ostatná plocha

773

Zastavaná plocha a
102
nádvorie
Ostatná plocha

782

Ostatná plocha

771

Zastavaná plocha a
99
nádvorie
Ostatná plocha

415

Ostatná plocha

50

Ostatná plocha

821

Zastavaná plocha a
161
nádvorie
Ostatná plocha

411

Ostatná plocha

506

Zastavaná plocha a
2887
nádvorie
Ostatná plocha

58

Ostatná plocha

49

Zastavaná plocha a
148
nádvorie
Ostatná plocha

1561

Ostatná plocha

381

Zastavaná plocha a

392

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 642/20

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 642/21

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 642/22

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 642/23

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 642/24

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 642/25

1495/310973

26,- €

Orechová Potôň 1305 642/26

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 643/1

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 643/2

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 643/3

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 643/4

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 643/5

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 643/6

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/7

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 643/8

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 643/9

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/10

1495/310973

9,- €

Orechová Potôň 1305 643/11

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 643/12

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/13

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 643/14

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 643/15

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/16

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 643/17

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 643/18

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 643/19

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 643/20

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 643/21

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 643/22

1495/310973

28,- €

Orechová Potôň 1305 643/23

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/24

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 643/25

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 643/26

1495/310973

15,- €

Orechová Potôň 1305 643/27

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/1

1495/310973

4,- €

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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nádvorie

392

Ostatná plocha

237

Ostatná plocha

549

Zastavaná plocha a
71
nádvorie
Zastavaná plocha a
87
nádvorie
Ostatná plocha

318

Ostatná plocha

333

Ostatná plocha

191

Ostatná plocha

259

Zastavaná plocha a
87
nádvorie
Ostatná plocha

282

Zastavaná plocha a
45
nádvorie
Ostatná plocha

248

Zastavaná plocha a
45
nádvorie
Ostatná plocha

120

Zastavaná plocha a
88
nádvorie
Ostatná plocha

62

Zastavaná plocha a
234
nádvorie
Ostatná plocha

96

Ostatná plocha

211

Ostatná plocha

436

Zastavaná plocha a
100
nádvorie
Ostatná plocha

480

Ostatná plocha

503

Ostatná plocha

506

Zastavaná plocha a
100
nádvorie
Ostatná plocha

240

Ostatná plocha

75

Ostatná plocha

172

Ostatná plocha

75

Ostatná plocha

74

Ostatná plocha

79

Ostatná plocha

70

Zastavaná plocha a
455
nádvorie
Ostatná plocha

45

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 644/1

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/5

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/6

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 644/7

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/8

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/9

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 644/10

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 644/11

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/12

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/13

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/14

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 644/15

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 644/16

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/17

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 644/18

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/19

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/20

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/21

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/22

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/23

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/24

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/25

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/26

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 644/27

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 644/28

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 644/29

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/30

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/31

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/32

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/33

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/34

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/35

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/36

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/37

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/38

1495/310973

0,50 €

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

62

Ostatná plocha

669

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha a
plocha a
plocha a
plocha a

Ostatná plocha

3885
273
52
439
386

Zastavaná plocha a
28
nádvorie
Ostatná plocha

639

Ostatná plocha

299

Ostatná plocha

152

Ostatná plocha

178

Ostatná plocha

200

Ostatná plocha

177

Ostatná plocha

112

Ostatná plocha

604

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha a
plocha a
plocha a
plocha a

Ostatná plocha

106
869
152
35
1353

Zastavaná plocha a
7
nádvorie
Zastavaná plocha a
159
nádvorie
Ostatná plocha

154

Ostatná plocha

287

Ostatná plocha

181

Zastavaná plocha a
1027
nádvorie
Ostatná plocha

110

Ostatná plocha

648

Ostatná plocha

882

Ostatná plocha

162

Trvalý trávny porast 2432
Zastavaná plocha a
2267
nádvorie
Zastavaná plocha a
944
nádvorie
Ostatná plocha

674

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 644/39

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/40

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 644/41

1495/310973

37,- €

Orechová Potôň 1305 644/42

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 644/43

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 644/44

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/45

1495/310973

4,- €

Orechová Potôň 1305 644/46

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 644/47

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 644/48

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 644/49

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/50

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/51

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/52

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 644/53

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/54

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 644/55

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/56

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 644/57

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 644/58

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 645/1

1495/310973

13,- €

Orechová Potôň 1305 645/2

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 645/3

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 645/4

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 645/5

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 645/6

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 645/7

1495/310973

10,- €

Orechová Potôň 1305 645/8

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 645/9

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 645/10

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 645/11

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 646/2

1495/310973

23,- €

Orechová Potôň 1305 646/4

1495/310973

22,- €

Orechová Potôň 1305 646/5

1495/310973

9,- €

Orechová Potôň 1305 646/6

1495/310973

6,- €

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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Ostatná plocha

21

Ostatná plocha

161

Ostatná plocha

40

Ostatná plocha

63

Ostatná plocha

488

Ostatná plocha

363

Trvalý trávny porast 677
Ostatná plocha

24

Ostatná plocha

48

Ostatná plocha

127

Vodná plocha

3626

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a

3479
6587
317
3784
2795
28663

Ostatná plocha

1421

Ostatná plocha

1780

Zastavaná plocha a
13096
nádvorie
Zastavaná plocha a
1846
nádvorie
Zastavaná plocha a
6048
nádvorie
Orná pôda

1204

Orná pôda

658

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie

plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a
plocha a

Ostatná plocha

12
4
120
1761
4429
1514
15
15
15
15
1763

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 646/7

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 646/8

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 646/9

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 646/10

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 646/11

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 646/12

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 646/13

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 646/15

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 646/16

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 646/17

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 693/3

1495/310973

35,- €

Orechová Potôň 1305 1176/11

1495/310973

33,- €

Orechová Potôň 1305 1176/12

1495/310973

63,- €

Orechová Potôň 1305 1176/13

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 1176/14

1495/310973

36,- €

Orechová Potôň 1305 1176/15

1495/310973

27,- €

Orechová Potôň 1305 1176/16

1495/310973

276,- €

Orechová Potôň 1305 1176/17

1495/310973

14,- €

Orechová Potôň 1305 1176/18

1495/310973

17,- €

Orechová Potôň 1305 1176/19

1495/310973

126,- €

Orechová Potôň 1305 1176/20

1495/310973

18,- €

Orechová Potôň 1305 1176/21

1495/310973

58,- €

Orechová Potôň 1305 1176/22

1495/310973

12,- €

Orechová Potôň 1305 1176/26

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 1176/31

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/32

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/33

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/34

1495/310973

17,- €

Orechová Potôň 1305 1176/35

1495/310973

43,- €

Orechová Potôň 1305 1176/36

1495/310973

15,- €

Orechová Potôň 1305 1176/37

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/38

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/39

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/40

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/41

1495/310973

17,- €

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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Ostatná plocha

1763

Ostatná plocha

2105

Zastavaná plocha a
140
nádvorie
Zastavaná plocha a
792
nádvorie
Ostatná plocha

8112

Orná pôda

2245

Orná pôda

172

Orná pôda

899

Orná pôda

1788

Orná pôda

785

Orná pôda

222

Orná pôda

596

Orná pôda

200

Orná pôda

111

Ostatná plocha

2505

Ostatná plocha

648

Ostatná plocha

127

Orná pôda

191

Orná pôda

540

Ostatná plocha

682

Ostatná plocha

2516

Orná pôda

25

Orná pôda

89

Orná pôda

361

Orná pôda

38

Ostatná plocha

46

Zastavaná plocha a
62
nádvorie
Zastavaná plocha a
60
nádvorie
Trvalý trávny porast 2626
Orná pôda

35305

Trvalý trávny porast 3417
Trvalý trávny porast 5762
Trvalý trávny porast 11639
Orná pôda

49983

Orná pôda

5449

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 1176/41

1495/310973

17,- €

Orechová Potôň 1305 1176/42

1495/310973

20,- €

Orechová Potôň 1305 1176/43

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/65

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 1176/66

1495/310973

78,- €

Orechová Potôň 1305 1176/67

1495/310973

22,- €

Orechová Potôň 1305 1176/68

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 1176/69

1495/310973

9,- €

Orechová Potôň 1305 1176/70

1495/310973

17,- €

Orechová Potôň 1305 1176/71

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 1176/72

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 1176/73

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 1176/74

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 1176/75

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/76

1495/310973

24,- €

Orechová Potôň 1305 1176/77

1495/310973

6,- €

Orechová Potôň 1305 1176/78

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/83

1495/310973

2,- €

Orechová Potôň 1305 1176/84

1495/310973

5,- €

Orechová Potôň 1305 1176/85

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 1176/86

1495/310973

24,- €

Orechová Potôň 1305 1176/87

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/88

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/89

1495/310973

3,- €

Orechová Potôň 1305 1176/90

1495/310973

0,50 €

Orechová Potôň 1305 1176/91

1495/310973

0,50€

Orechová Potôň 1305 1176/92

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 1176/93

1495/310973

1,- €

Orechová Potôň 1305 682

1495/310973

25,- €

Orechová Potôň 1305 684

1495/310973

339,- €

Orechová Potôň 1305 685

1495/310973

33,- €

Orechová Potôň 1305 687

1495/310973

55,- €

Orechová Potôň 1305 688

1495/310973

112,- €

Orechová Potôň 1305 689

1495/310973

481,- €

Orechová Potôň 1305 691

1495/310973

52,- €
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Orná pôda

10240

Trvalý trávny porast 31012
Trvalý trávny porast 735357
Orná pôda

13798

Orná pôda

17759

Orná pôda

13407

Orná pôda

17848

Orná pôda

2500

Trvalý trávny porast 845
Orná pôda

6344

Orná pôda

5366

Trvalý trávny porast 846
Orná pôda

3250

Trvalý trávny porast 1385
Orná pôda

3593

Trvalý trávny porast 1827
Orná pôda

3604

Trvalý trávny porast 705
Orná pôda

7172

Trvalý trávny porast 1313
Orná pôda

10678

Orná pôda

7276

Trvalý trávny porast 5417
Trvalý trávny porast 2817
Orná pôda

2363

Orná pôda

1259

Orná pôda

716

Orná pôda

6916

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň
Orechová
Potôň

Deň vydania: 09.03.2021

Orechová Potôň 1305 692

1495/310973

98,- €

Orechová Potôň 1305 693

1495/310973

298,- €

Orechová Potôň 1305 694

1495/310973

3.535,- €

Orechová Potôň 1305 695

1495/310973

133,- €

Orechová Potôň 1305 696

1495/310973

171,- €

Orechová Potôň 1305 697

1495/310973

129,- €

Orechová Potôň 1305 698

1495/310973

172,- €

Orechová Potôň 1305 699

1495/310973

24,- €

Orechová Potôň 1305 700

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 701

1495/310973

61,- €

Orechová Potôň 1305 702

1495/310973

52,- €

Orechová Potôň 1305 703

1495/310973

8,- €

Orechová Potôň 1305 704

1495/310973

31,- €

Orechová Potôň 1305 705

1495/310973

13,- €

Orechová Potôň 1305 706

1495/310973

35,- €

Orechová Potôň 1305 707

1495/310973

18,- €

Orechová Potôň 1305 708

1495/310973

35,- €

Orechová Potôň 1305 709

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 710

1495/310973

69,- €

Orechová Potôň 1305 711

1495/310973

13,- €

Orechová Potôň 1305 712

1495/310973

103,- €

Orechová Potôň 1305 713

1495/310973

70,- €

Orechová Potôň 1305 731

1495/310973

52,- €

Orechová Potôň 1305 732

1495/310973

27,- €

Orechová Potôň 1305 733

1495/310973

23,- €

Orechová Potôň 1305 734

1495/310973

12,- €

Orechová Potôň 1305 735

1495/310973

7,- €

Orechová Potôň 1305 736

1495/310973

66,- €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K011686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasová 55, 941 34 Jasová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/64/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/64/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ervín Varga, nar. 22.07.1961, bytom Jasová 55, 941 34 Jasová (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Nehnuteľnosť:
Druh

Výmera
v m2

Záhrada 258

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Šarkan Šarkan

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

519

1/2

4

podiel Súpisová
hodnota
1.432,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K011687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Bugyi - PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 61 / 0, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 116 871
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/13/2017 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/13/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU

V konkurznej veci úpadcu: Ing. Juraj Bugyi PLUS, so sídlom Želiezovce, Mierová 11/61, IČO:14 116 871,
vedenej pod sp. značkou správcovského spisu 27K/13/2017 S1834, správca v súlade s § 101 ods.1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty
A

VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Na základe uznesenia Okresného súdu Nitra, č. k.: 27K/13/2017, zo dňa 28.02.2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – fyzickú osobu podnikateľa: Ing. Juraj Bugyi PLUS, so sídlom Želiezovce, Mierová 11/61,
IČO:14 116 871 (ďalej len „úpadca“). Uvedeným uznesením súd ustanovil do funkcie správu: Ing. Rudolfa Ivana,
so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova 4 (ďalej len „odvolaný správca“). Uznesenie bolo publikované v OV č.
48/2018, deň vydania: 08.03.2018.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.06.2018, č.k.: 27K/13/2017-147, bol Ing. Rudolf Ivan z funkcie
správcu odvolaný a súd ustanovil nového správcu JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Nitra,
Štúrova 138, značka správcu: S 1834 (ďalej aj ako „správca“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ustanovením § 34 ZKR odvolaný správca zvolal prvú schôdzu veriteľov a stanovil deň konania prvej
schôdze na deň 08.06.2018. Oznam odvolaného správcu o zvolaní schôdze veriteľov bol zverejnený v OV
č.72/2018, dňa 13.04.2018.
Odvolaný správca po vyhotovení prezenčnej listiny skonštatoval, že nakoľko sa na schôdzi veriteľov zúčastnil len
jeden veriteľ oprávnený hlasovať, nie je možné zvoliť veriteľský výbor a preto voľba veriteľského výboru prebehne
na ďalšej schôdzi veriteľov.
Okresný súd Nitra, svojím Uznesením č.k. 27K/13/2017-186, zo dňa 16.08.2018, zverejneným v OV č. 169/2018
dňa 03.09.2018 uznal konkurz za malý.
Správca zvolal ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 20.09.2018. Oznam správcu o zvolaní schôdze veriteľov bol
zverejnený v OV č. 72/2018, dňa 13.04.2018. Na schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov: Slovenská
republika - Daňový úrad Nitra.
Okresný súd Nitra uznesením č.k. 27K/13/2017 zo dňa 19.10.2020, zverejneným v OV č.206/2020 zo dňa
26.10.2020 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2020 na základe oznamu zverejneného v OV č.
223/2020 zo dňa 19.11.2020.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
prihlásená suma pohľ. zistená suma pohľ. zabezpečenie
veriteľ
v Eur
v Eur
Eur
Konica Minolta Slovakia, s.r.o.
461,66
461,66
Union poisťovňa, a.s.
18 320,58
18 320,58
Sociálna poistovňa, a.s.
7 544,50
7 544,50
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1 928,17
1 928,17
Alianz Slovenská poisťovňa, a.s.
1 087,43
1 087,43
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ: SR6 Daňový úrad Nitra)
248 625,48
248 625,48
200 364,24
7 Inšpektorát práce Nitra
200,00
200,00
Vlastníci bytov a nebyt. priestorov byt. Domu Ul.
8 Mierova
3 342,48
3 342,48
3 342,48
9 Slovenská konsolidačná, a.s.
19 103,70
19 103,70
10 DÔVERA,a.s.
3 028,52
3 028,52
Vlastníci bytov a nebyt. priestorov byt. Domu Ul.
11 Mierova
218,88
218,88
218,88
12 MARENČíK dražby, s.r.o.
1 489,84
1 489,84
spolu
305 351,24
203 925,60
p.č.
1
2
3
4
5

v zistené zabezp. v
Eur

200 364,24

3 342,48

218,88
203 925,60

V rámci prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 7 veritelia, z toho 2 veritelia si uplatnili
zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 5
veritelia z toho jeden si uplatnil zabezpečenú pohľadávku.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky v celkovej sume 305 351,24 Eur, ktoré boli v plnom rozsahu
zistené. Správca ani žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky v zákonom stanovenej lehote v súlade s § 32 ods. 6
ZKR nepoprel prihlásené pohľadávky.
V konkurze si uplatnili v rámci základnej prihlasovacej lehoty zabezpečovacie právo 2 veritelia – z toho 1 veriteľ si
uplatnili zabezpečovacie právo v 1 poradí v celkovej výške 3 342,48 Eur.
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ: Slovenská republika- Daňová úrad Nitra) si prihláškou
doručenou správcovi, prihlásil pohľadávku vo výške 248 625,48 Eur, z toho nezabezpečená suma: 48 261,24 Eur
a zabezpečovacie právo vo výške 200 364,24 Eur – z toho zabezpečené pohľadávky k LV č.2197, k.ú. Želiezovce
v sume 145 440,47 Eur a zabezpečené pohľadávky k LV č.463 k.ú. Veľká Mača vo výške 54 923,77 Eur.
III. Konkurzná podstata
Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 116/2018, deň vydania 18.06.201.
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Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 112/2018, dňa 12.06.2018. Súpis majetku všeobecnej
podstaty- oprava, ktorým odvolaný správca opravil súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č.
116/2018 dňa 18.06.2018.
V súlade s § 76 ods. 3 ZKR správca aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

OV č. 151/2018, dňa 07.08.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 8 - Obchodný podiel v spoločnosti PLUS-D s.r.o.
OV č. 211/2018, dňa 02.11.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 9 – 77 – hnuteľný majetok
OV č. 218/2018, dňa 13.11.2018 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 78 - životná poistka, GENERALI POISŤOVŇA, a.s.
OV č. 49/2019, dňa 11.03.2019 - Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, súp. zložka č. 8obchodný podiel v spoločnosti PLUS-D s.r.o
OV č. 212/2019, dňa 04.11.2019 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 79 - zrážky z dôchodku za mesiac 08/2019, č. 80 - zrážky z dôchodku za mesiac 09/2019
OV č. 225/2019, dňa 21.11.2019 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 81 - zrážky z dôchodku za mesiac 10/2019
OV č. 23/2020, dňa 04.02.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 82 - zrážky z dôchodku za mesiac 11/2019, 12/2019
OV č. 42/2020, dňa 02.03.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 83 - zrážky z dôchodku za mesiac 01/2020
OV č. 98/2020, dňa 25.05.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 84 - zrážky z dôchodku za mesiac 02/2020, č. 85 - zrážky z dôchodku za mesiac 03/2020, č. 86 zrážky z dôchodku za mesiac 04/2020
OV č. 146/2020, dňa 30.07.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 87 - zrážky z dôchodku za mesiac 05/2020, č. 88 - zrážky z dôchodku za mesiac 06/2020, č. 89 zrážky z dôchodku za mesiac 07/2020
OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 - Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, súp. zložka č. 1hnuteľná vec- motorové vozidlo, súp. zložka č. 4 - hnuteľná vec- motorové vozidlo
OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 90 - zrážky z dôchodku za mesiac 08/2020, č. 91 - zrážky z dôchodku za mesiac 09/2020, č. 92 zrážky z dôchodku za mesiac 10/2020
OV č. 12/2021, dňa 20.01.2020 - Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 93 - zrážky z dôchodku za mesiac 11/2020, č. 94 - zrážky z dôchodku za mesiac 12/2020, č. 95 zrážky z dôchodku za mesiac 01/2021

IV. Súdne spory
V zmysle § 53 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu došlo k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing.
Juraja Bugyiho a Kataríny Bugyiovej, rod. Fazekašovej (ďalej aj „BSM“).
Z dôvodu, že ku dňu vyhlásenia konkurzu, nebolo vyporiadané BSM Správca podal na Okresný súd Levice návrh
na schválenie Dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – úpadcu a jeho manželky:
Kataríny Bugyiovej, nar.: 17.02.1957, rod. č.: XXXXXX/XXXX, bytom: Mierová 11/61, 937 01 Želiezovce, t.č.: Akos
Bugyi, Berkeny, Panorama ut. Maďarská republika súdom v rámci zmierovacieho konania.
Okresný súd Levice Uznesením č.k. 11C/6/2019-78 schválil stranami sporu uzatvorený zmier na základe ktorého:
Z vecí, ktoré mali účastníci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, súd prikazuje:
do výlučného vlastníctva Ing. Ing. Juraja Bugyiho, nar. 08.09.1956, trvale bytom: Mierová 11/61, Želiezovce, a
stanú sa súčasťou konkurznej podstaty konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra, Č.k.:27K/13/2017:
nehnuteľnosti:
1/ Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor,
na LV č. 2268, okres Levice, obec: Želiezovce, k.ú.: Želiezovce, ako:
byt č. 11, na 3. poschodí bytového domu na Mierovej ulici v Želiezovciach, vchod Č. 61, súpisné č. 11, postavený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na parcele registra „C" číslo 234/14, o výmere 721 m2, zastavané plochy a nádvoria, podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 8193/432042, pripadnú
do výlučného vlastníctva Ing. Juraja Bugyiho vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 a stanú sa v celosti
súčasťou konkurznej podstaty.
Vyššie uvedené nehnuteľnosti budú následne speňažené v celosti správcom v rámci konkurzného konania
dražbou podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii prostredníctvom
dražobnej spoločnosti.
Správca sa zaväzuje vyplatiť Kataríne Bugyiovej, 50 % Čistého výťažku z dražby, t.j. 50% celkového výťažku zo
speňaženia uvedeného majetku po odpočítaní všetkých nákladov, pohľadávok proti podstate priradených k
uvedenej nehnuteľnosti (predovšetkým náklady spojené s dražbou, vypracovanie znaleckého posudku, mesačné
preddavky na byt za obdobie od vyhlásenia konkurzu do odpredaja nehnuteľnosti v dražbe, prislúchajúci podiel
ostatných pohľadávok proti podstate), v lehote jedného mesiaca od speňaženia nehnuteľnosti v rámci
konkurzného konania bezhotovostným prevodom na účet vedený v OTP banka, a.s.: SK54 5200 0000 0000 1823
9255.
2/ spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam vo veľkosti 1/9: zapísané v katastri nehnuteľnosti vedenom
Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, na LV č. 1893, okres Levice, obec; Veľké Ludince, k.ú.:
Veľké Ludince, ako:
parcela registra "C"
pozemok parcelné číslo: 2676/1, o výmere 881 m2, orná pôda,
pozemok parcelné číslo: 2676/2, o výmere 880 m2, vinice,
pozemok parcelné číslo: 2679/1, o výmere 288 m2, orná pôda,
pozemok parcelné číslo: 2679/2, o výmere 288 m2, orná pôda,
pozemok parcelné číslo: 2680/1, o výmere 355 m2, orná pôda,
pozemok parcelné číslo: 2680/2, o výmere 355 m2, orná pôda,
pripadne do výlučného vlastníctva Ing. Juraja Bugyiho, a stane sa súčasťou konkurznej podstaty.
Vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam bude následne speňažený správcom v rámci
konkurzného konania jeho ponúknutím na odkúpenie ostatným podielovým spoluvlastníkom, prípadne iným
postupom v súlade s ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z..
Správca sa zaväzuje vyplatiť Kataríne Bugyiovej, 50 % čistého výťažku z predaja, t. j. 50% celkového výťažku zo
speňaženia uvedeného majetku po odpočítaní všetkých nákladov, pohľadávok proti podstate priradených k
uvedenej nehnuteľnosti (predovšetkým náklady spojené s dražbou, prislúchajúci podiel ostatných pohľadávok proti
podstate), v lehote jedného mesiaca od speňaženia nehnuteľnosti v rámci konkurzného konania bezhotovostným
prevodom na účet vedený v OTP banka, a.s.: SK54 5200 0000 0000 1823 9255.
Spoločné záväzky - pasíva účastníkov a to záväzok voči veriteľovi: Vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytového domu na Mierovej 59, 61, 63, Želiezovce, zastúpený Okresným stavebným bytovým družstvom Levice,
IČO: 00171590, uplatnený prihláškou pohľadávky v konkurze vo výške 3 342,48 EUR, ako zabezpečená
pohľadávka v 1. poradí, nadobúda účastník 1. Ing. Juraj Bugyi a bude vypriadaný v celosti v rámci prebiehajúceho
konkurzného konania vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 27K/13/2017 správcom konkurznej podstaty.
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, na LV č.
2268, okres Levice, obec: Želiezovce, k.ú.: Želiezovce, ako: byt č. 11 (ďalej aj ako „byt“), bola speňažená
dražbou. Prvé kolo dobrovoľnej dražby predmetnom ktorého bol byt v Želiezovciach sa konalo dňa 08.10.2020 o
10.30 hod vo Veľkom Krtíši. I. kolo dražby bolo neúspešné, o čom dražobník vydal oznámenie o výsledku
dobrovoľnej dražby v OV č. 197/2020, dňa 13.10.2020 pod XO37827.
Oznámenie o opakovanej dražbe bolo dražobníkom zverejnené v OV č, 200/2020, dňa 16.10.2020 pod X038476.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opakovaná dražba sa konala dňa 05.11.2020 o 10:30 hod vo Veľkom Krtíši. Opakovaná dražba bola úspešná, byt
bol vydražený za sumu 43 440,00 Eur. Oznámenie o výsledku opakovanej dražby bolo dražobníkom zverejnené v
OV č. 217/2020, dňa 10.11.2020. O vykonaní dražby bola spísaná notárska zápisnica N 142/2020, NZ
35668/2020. Celková výška PPP priradených k oddelenej podstate Vlastníkov bytov a nebytových priestorov
predstavuje sumu 18 337,93 Eur. Rozdiel po odpočítaní PPP od výťažku z dražby predstavuje sumu 25 102,07
Eur. Z tejto sumy 50% predstavuje sumu 12 551,03 Eur, ktorá bude manželke úpadcu vyplatená.
Výťažok z oddelenej podstaty Vlastníci bytov a nebytových priestorov
43440,00Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku 18 337,93 Eur
a odmeny správcu
Rozdiel výťažku a priradených pohľadávok proti podstate
25 102,07 Eur
Vysporiadanie BSM (50% pre manželku úpadcu)
12 551,03 Eur

Vzhľadom na to že náklady na speňaženie pozemkov vo Veľkých Ludinciach, presahujú ich výťažok (100 eur),
nebude manželka úpadcu z tejto sumy vyplácaná.
V. Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, bol zástupca veriteľov – Slovenská konsolidačná, a.s., za oddelenú
podstatu – byt v Želiezovciach – veriteľ Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Mierovej 59,
61, 63, Želiezovce, veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. a pre nehnuteľný majetok zapísaný v oddelenej podstate
– nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Mača – zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. veriteľ Slovenská
konsolidačná, a.s. a pre nehnuteľný majetok zapísaný v oddelenej podstate – pozemky a kameňosochárstvo k.u.
Želiezovce - zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.
V priebehu konkurzu správca otvoril bankový účet vedený vo VÚB Banka, a.s. v prospech, ktorého boli v zmysle
§ 91 ods.5 ZKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku.
speňažovanie hnuteľných vecí – automobilov- všeobecná podstata
Listom zo dňa 05.02.2019 správca požiadal zástupcu veriteľov, veriteľa SR – Daňový úrad Nitra zastúpeného
Slovenskou konsolidačnou, a.s. o udelenie pokynu na predaj majetku zapísaného vo všeobecnej podstate a to:
motorové vozidlá zapísané pod súp. zložkou č. 2 a 3. Dňa 22.02.2019 bol správcovi doručený záväzný pokyn od
zástupcu veriteľov na speňaženie hnuteľných vecí – motorových vozidiel.
Dňa 22.02.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty – motorové vozidlá uvedené pod súp. zložkou č. 2 a 3. I. kolo ponukového konania bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 48/2019, deň vydania 08.03.2019. V I. kole ponukového konania bola doručená 1 obálka
s ponukou záujemcu. Dňa 20.03.2019 sa uskutočnilo v sídle správcu otváranie obálok a správca vyhodnotil
ponuku záujemcu Veroniky Kaizerovej na odkúpenie motorového vozidla HYUNDAI za kúpnu cenu 260,00 Eur
ako úspešnú. V prvom kole ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka na odkúpenie motorového
vozidla PEUGEOT. Správca zverejnil v OV č. 59/2019, deň vydania 25.03.2019, II. kolo ponukového konania na
predaj motorového vozidla PEUGEOT, eč: LV 588BR. III. kolo ponukového konania zverejnené v OV č. 72/2019,
deň vydania 25.03.2019 – ponuku predložil jeden záujemca s ponukou vo výške 50,00 Eur. Ponuka vyhodnotená
správcom ako úspešná, kúpna zmluva s kupujúcim uzatvorená.
Správca dňa 19.11.2020 zaslal zástupcovi veriteľov – Slovenskej konsolidačnej, a.s., Žiadosť o súhlas s
vylúčením majetku zo všeobecnej podstaty z dôvodu, že náklady na speňaženie majetku s prihliadnutím na jeho
hodnotu by prevýšili možný výťažok zo speňaženia. Konkrétne súhlas s vylúčením:
Súpisová zložka č. 1
Hnuteľná vec- motorové vozidlo,
značka VOLKSWAGEN, EČ: LV 728AZ, VIN: WVWZZZ3BZ3P106298
osobné vozidlo, AA sedan, šedá metalíza, rok výroby 2002
súpisová hodnota: 500 eur
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Súpisová zložka č. 4
Hnuteľná vec- Motorové vozidlo,
značka PEUGEOT 206, EČ: LV 914DZ, VIN: VF32SHFXU44830887
nákladné vozidlo, BA skriňová, biela, rok výroby 2005
súpisová hodnota: 500 eur
Dňa 28.11.2020 bol správcovi doručený Súhlas s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty – hnuteľný
majetok – motorové vozidlá zapísané pod súp. zložkami č. 1 a 4. Na základe súhlasu zástupcu veriteľov ako
príslušného orgánu správca zverejnil bezodkladne v OV č. 233/2020, dňa 03.12.2020 Vylúčenie súpisových
zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Dňa 04.02.2021 uplynula 60 dňová lehota od zverejnenia
oznámenia, v ktorej mohol niektorý z veriteľov prejaviť o majetok záujem. Nakoľko žiaden veriteľ záujem
o majetok neprejavil majetok prestal podliehať konkurzu.
speňažovanie cenného papiera a hnuteľných vecí - všeobecná podstata
Listom zo dňa 05.11.2018 správca požiadal zástupcu veriteľov, veriteľa SR – Daňový úrad Nitra zastúpeného
Slovenskou konsolidačnou, a.s. o udelenie pokynu na predaj majetku zapísaného vo všeobecnej podstate a to:
1/Cenný papier :
ISIN: SK1120008034, CFI: ESVUFB, druh CP: TC01, forma CP: BEAR, množstvo: 350 ks, emitent: Slovenské
energetické strojárne a.s., Továrenská 210, Tlmače, IČO:31411690, menovitá hodnota: 1 Eur.
2/ hnuteľné veci
Súbor hnuteľných vecí uvedených v prílohe č. 1, doplnenie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty,
zverejnené v OV č. 211/2018, deň vydania 02.11.2018.
Listom doručeným správcovi dňa 14.11.2018, zaslal zástupca veriteľov pokyn na speňaženie majetku
zapísaného vo všeobecnej podstate – cenné papiere a hnuteľný majetok.
Na základe pokynu zástupcu veriteľov, správca v OV 230/2018, deň vydania 29.11.2018, zverejnil
oznámenie o verejnom ponukovom konaní na odkúpenie hnuteľných vecí. Prvé kolo ponukového konania bolo
vyhodnotené ako úspešné a so záujemcom IMOBA FIN, a.s. bola následne dňa 14.12.2018 uzatvorená kúpna
zmluva. Hnuteľné veci boli odpredané za kúpnu cenu 1 300,00 Eur. Vyhodnotenie ponukového konania bolo
zverejnené v OV č. OV 242/2018, deň vydania 17.12.2018.
Na základe pokynu zástupcu veriteľov správca dňa 05.12.2018, uzatvoril zmluvu so spoločnosťou JELLYFISCH
o.c.p., a.s. na odpredaj cenných papierov. Kúpna cena za odpredaj cenných papierov vo výške 337,75 Eur bola
pripísaná na účet správcu dňa 12.12.2018.
speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1893, v k.ú. Veľké Ludince - všeobecná podstata
Dňa 10.01.2019 správca požiadal veriteľa Daňový úrad v Nitre, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., ako
zástupcu veriteľov pre všeobecnú podstatu – nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1893, k.ú.: Veľké Ludince, o
udelenie záväzného pokynu.
Správca dňa 11.05.2020 zaslal spoluvlastníkom nehnuteľností ponuku na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu. V
zákonnej lehote si svojím listom zo dňa 01.06.2020, doručeným správcovi dňa 03.06.2020 pani Katarína
Gyoriová, trvale bytom: 935 65 Veľké Ludince č. 108 uplatnila svoje predkupné právo zmysle § 93 ods.1 ZKR na
odkúpenie nehnuteľností. Navrhovaná kúpna cena žiadateľa predstavuje sumu v celkovej výške 100,00 Eur. Cena
nehnuteľností bola určená znaleckým posudkom znalca: Dipl. Ing. Július Ratulovský. Vklad vlastníckeho práva do
katastra k predmetným pozemkom bol povolený.
speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 463, v k.ú. Veľká Mača - oddelená podstata
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Listom zo dňa 23.10.2018 správca ponúkol na odpredaj ½ spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti v k.ú. Veľká
Mača, spoluvlastníkovi Mikulášovi Bugyimu, za cenu 19 343,47 Eur, určenú znaleckým posudkom Ing.
Ratulovského. Listom doručeným správcovi dňa 07.01.2019, spoluvlastník nehnuteľnosti Mikuláš Bugyi vyhlásil,
že nemá záujem o odkúpenie ½ podielu uvedenej nehnuteľnosti.
Dňa 10.01.2019 správca požiadal veriteľa Daňový úrad v Nitre, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., ako
oddeleného veriteľa nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 463 v k.ú. Veľká Mača, o udelenie záväzného pokynu.
Na základe udeleného pokynu veriteľa Daňový úrad v Nitre, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., zo dňa
21.01.2019, správca dňa 04.03.2019 uzatvoril s Dražobnou spoločnosťou a.s. Zmluvu o vykonaní dražby na
nehnuteľnosť v k.ú. Veľká Mača.
I. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Mača bolo stanovené na deň 15.04.2019 - neúspešné, dražby sa
nezúčastnil žiaden záujemca.
II. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Mača bolo stanovené na deň 17.06.2019 - neúspešné, dražby sa
nezúčastnil žiaden záujemca.
III. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Veľká Mača bolo stanovené na deň 05.08.2019, nehnuteľnosť bola vydražená
za vyvolávaciu cenu 11 610,00 Eur. Cena dosiahnutá vydražením bola zo strany vydražiteľa uhradená.
speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2197, v k.ú. Želiezovce - oddelená podstata a
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2813, v k.ú. Želiezovce - všeobecná podstata
Dňa 10.01.2019 správca požiadal veriteľa Daňový úrad Nitra, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s., ako
oddeleného veriteľa nehnuteľnosť zapísaná na LV. č. 2197 o udelenie záväzného pokynu a ako zástupcu
veriteľov pre všeobecnú podstatu – nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2813, k.ú.: Želiezovce, o udelenie záväzného
pokynu.
Na základe udeleného pokynu veriteľa Daňový úrad v Nitre, zastúpený Slovenskou konsolidačnou, a.s. zo dňa
21.01.2019, správca dňa 31.01.2019 uzatvoril s Dražobnou spoločnosťou a.s. Zmluvu o vykonaní dražby na
nehnuteľnosť v k. ú. Želiezovce.
I. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Želiezovce bolo stanovené na deň 19.03.2019 – neúspešné, dražby sa
nezúčastnil žiaden záujemca.
II. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Želiezovce bolo stanovené na deň 23.05.2019 – neúspešné, dražby sa
nezúčastnil žiaden záujemca.
III. kolo dražby nehnuteľnosti v k.ú. Želiezovce bolo stanovené na deň 24.06.2019 – dražby sa zúčastnil jeden
záujemca, nehnuteľnosť vydražená za vyvolávaciu cenu 57 240,00 Eur. Cena dosiahnutá vydražením bola zo
strany vydražiteľa uhradená.
speňažovanie nehnuteľnosti – bytu č. 11 v Želiezovciach, oddelená podstata veriteľa Vlastníci bytov
a nebytových priestorov bytového domu na Mierovej 59, 61, 63, Želiezovce
Správa za účelom speňažovania bytu požiadal zabezpečeného veriteľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov
bytového domu na Mierovej 59, 61, 63, Želiezovce zastúpeného Okresným stavebným bytovým družstvom Levice
o záväzný pokyn. Dňa 13.02.2020 bol správcovi doručený záväzný pokyn, ktorým zabezpečený veriteľ uložil
správcovi záväzný pokyn na speňaženie bytu dražbou.
Správca požiadal znalca Ing. Ratulovského o vypracovanie znaleckého posudku na byt. Ing. Ratulovský
vypracoval znalecký posudok č. 70/2020 zo dňa 06.08.2020. Správca uzavrel s Dražby a aukcie, s.r.o. zmluvu o
vykonaní dobrovoľnej dražby. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe bolo zverejnená v OV č.170/2020 dňa
03.09.2020. Termín dražby bol stanovený na 08.10.2020 o 10:30 hod. v priestoroch banketovej sály Penziónu
Kaštieľ, A.H. Škultétyho 36, 990 01 Veľký Krtíš.
Prvé kolo dobrovoľnej dražby predmetnom ktorého bol byt v Želiezovciach sa konalo dňa 08.10.2020 o 10.30 hod
vo Veľkom Krtíši. I. kolo dražby bolo neúspešné, o čom dražobník vydal oznámenie o výsledku dobrovoľnej
dražby v OV č. 197/2020, dňa 13.10.2020 pod XO37827.
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Oznámenie o opakovanej dražbe bolo dražobníkom zverejnené v OV č, 200/2020, dňa 16.10.2020 pod X038476.
Opakovaná dražba sa konala dňa 05.11.2020 o 10:30 hod vo Veľkom Krtíši. Opakovaná dražba bola úspešná, byt
bol vydražený za sumu 43 440,00 Eur. Oznámenie o výsledku opakovanej dražby bolo dražobníkom zverejnené v
OV č. 217/2020, dňa 10.11.2020. O vykonaní dražby bola spísaná notárska zápisnica N 142/2020, NZ
35668/2020.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia – všeobecná podstata
popis
Speňaženie motorového vozidla, značka PEUGEOT, e.č.: LV 588BR
Speňaženie motorového vozidla, značka HYUNDAI
Cenný papier ISIN: SK1120008034
Hnuteľné veci
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1893, k.ú. Veľké Ludince
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2813, k.ú. Želiezovce
Zrážky z dôchodku
GENERALI životné poistenie
Spolu

výťažok
50,00 Eur
260,00 Eur
337,75 Eur
1300,00 Eur
100,00 Eur
4 499,06 Eur
8 014,87 Eur
1 532,78 Eur
16 094,46 Eur

podstata
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná
Všeobecná

podstata
podstata
podstata
podstata
podstata
podstata
podstata
podstata

% z celkového výťažku
0,04
0,21
0,27
1,05
0,09
3,63
6,47
1,24
13 %

II. Výťažok zo speňaženia – oddelená podstata
popis

Výťažok

podstata

%
z celkového
výťažku
Slovenská 42,57

Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2197, k.ú. Želiezovce, 52 740,94
Oddelená
podstata
budova s.č.: 22, budova kamenosochárstva s.č. 52
Eur
konsolidačná, a.s.
Speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 463, v k.ú. Veľká 11
610,00 Oddelená
podstata
Slovenská 9,37
Mača
Eur
konsolidačná, a.s.
Speňaženie nehnuteľnosti zapísaných na 2268, k.ú. Želiezovce, byt č. 43
440,00 Oddelená podstata Vlastníci bytov 35,06
11, v bytovom dome s.č.11
Eur
a nebytových priestorov
Spolu
107 790,94
87 %
Eur

Spolu výťažok

123 885,40 Eur

III. Pohľadávky proti podstate
Tabuľka č. 1
Ing.Juraj Bugyi pohľadávky proti
podstate
dátum vzniku
dátum
úhrady

30.7.2018
9.8.2018

10.1.2019

9.8.2018

10.1.2019

3.8.2018

10.1.2019

15.8.2018

10.1.2019

27.8.2018

veriteľ

výška
Eur

správca

1,7

OTP
banka 15,94
Slovensko,a.s.
Tatra
16,8
banka,a.s.
Prima
banka 24
Slovensko, a.s.
SLSP,a.s.
24
Ing.
Rudolf 3600
ivan správca

v priradené k podstate všobecná/oddelená
poznámka
všeobecná oddelená oddelená oddelená
SK/
SK/ Veľká Vlastníci bytov
Želiezovce Mača
/ byt č. 11
poštovné-Bugyi výzva na
0,22
0,72
0,16
0,60
súčinnosť
faktúra 900051254 -lustrácia
2,07
6,79
1,49
5,59
faktúra 2853446-lustrácia
2,18
7,15
1,57
5,89
faktúra7180901340-lustrácia
3,12
10,22
2,25
8,41
faktúra 2018005258-lustrácie
3,12
10,22
2,25
8,41
1 532,52
1 262,16 uznesenie OS 27K/13/2017468,00
337,32
196 - odmena 4600 eur,
1000
eur
uhradené
z
preddavku
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16.8.2018
30.08.2018

a

správca

6.9.2018

správca

13.9.2018

7.9.2018

správca

10.1.2019

26.9.2018
10.10.2018
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25,14
3,27

10,70

2,36

8,81

2,07

6,78

1,49

5,58

2,07

6,78

1,49

5,58

3,12

10,22

2,25

8,41

3,28

10,74

2,36

15,92

15,92

VÚB,a.s.

24

správca

25,23
286,8

16.10.2018

29.10.2018 znalec
Ratulovský
29.10.2018 znalec
Ratulovský
správca

24.10.2018
24.10.2018

správca
29.10.2018 Alianz

15,72
39,66

39,66

16.10.2018

správca

1,7

1,7

4.12.2018

správca

10,87

10,87

10.10.208

286,8

391,95
391,95
15,72

12.12.2018

12.12.2018 Patrícia
Boucníková

10.12.2018
21.12.2018

10.12.2018 JELLYFISH,
15,75
o.c.p.
10.1.2019 Ing. Ratulovský 232,46

21.12.2018

10.1.2019

10.1.2019
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15,72
15,72

300

300

15,75
232,46

Ing.Ratulovský 476
správca

5,26

37,41

438,59

0,68

2,24

1,20

14,08

0,41

4,85

8.2.2019

8.2.2019

správca

15,28

21.2.2019

21.2.2019

správca

5,26

13.3.2019

13.3.2019

Notár Ďuriač

10,03

26.3.2019
3.4.2019

26.3.2019
3.4.2019

Notár Bauer
2,87
poplatok pošta 20
ekolok

2,87
20

3.4.2019

3.4.2019

Notár Ďuriač

10,03

1,3039

13.5.2019

13.5.2019

Notár Ďuriač

10,03

29.5.2019

29.5.2019

NotárDuriač

10,03

11.7.2019

11.7.2019

Notár Ďuriač

10,03

18.7.2019

18.7.2019

29.7.2019

29.7.2019

15.7.2019

1.8.2019

Daržobná
4966,67
spoločnosť,
390,38
a.s.
GRAJENE
3000
s.r.o.
Ján
Fazekaš 2196
FFESTO

5.9.2019

5.9.2019

20.8.2020

20.8.2020

0,49

1,84

10,03

9,24
10,03
1,3039
9,24
10,03
4 576,29

3000
2196

Daržobná
2531,46
spoločnosť,
a.s.
Ing. Ratulovský 319,8

2531,46

319,8

cestovné
Nitra-Mača,Želiezovce obhliadka
majetku, stretnutie s bratom
úpadcu
cestovné Nitra--Želiezovce,
obhliadka majetku, stretnutie
s bratom úpadcu
cestovné Nitra -Želiezovce,
obhliadka
hnuteľného
majetku
faktúra 6001826067-lustrácie
cestovné
NR-Veľká
8,85 Mača,Želiezovce obhliadka
f.č.154/2018-znalecký
posudok byt
f.č.153/2018
-znalecký
posudok Mača
cestovné
NRŽeliezovce,obhliadka
cestové NR-Želiezovce
povinné zmluvné poistenie
Hyundai PZ 8019202885
poštovné-výzva
zamestnávateľ
notár
JUDr.Wiererová,
overenie podpisu, kópiií. Pre
účel OCP
fak.č.:
201812001upratovacie práce objekt
Želiezovce
odmena za predaj CP pre
obchodník CP
znalecký
posudok
č.205/2018 Veľké Ludince
znalecký
posudok
č.198/2018 Želiezovce
overenie podpisov Dohoda o
BSM
overenie podpisov oznam o
dražbe 45/2019,46/2019
overenie
podpisu
plnomocenstvo Želiezovce
overenie podpisov oznam o
dražbe I.kolo Mača
splnomocnenie - autá
overenie
rovnopis
vyhl.konkurzu a dol.PP prepis HYUN.
overenie podpisov oznam o
dražbe II.kolo Želiezovce
overenie podpisov oznam o
dražbe II.kolo Mača
overenie podpisov oznam o
dražbe III. kolo Želiezovce
overenie podpisov oznam o
dražbe III.kolo Mača
náklady dražba Želiezovce

fak.č.: 190600011, vypratanie
Želiezovce
fak.č.:
68/2019,
elektroinštalácia - uvedenie
do prev.stavu Želiezovce
faktúr č. 1940267 Veľká
Mača,
odmena
náklady
dražba
nový znalecký posudok na
byt
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20.8.2020
26.8.2020

20.8.2020
26.8.2020

Notár Ďuriač
správca

12
2,75

12
2,75

10.9.2020

10.9.2020

správca

2,55

2,55

18.9.2020

18.9.2020

správca

7,64

8.10.2020
9.10.2020
11.11.2020

8.10.2020 správca
2,55
2,55
9.10.2020 správca
2,55
11.11.2020 Dražby
a 4334,76
aukcie, s.r.o.

25.11.2020

25.11.2020 správca

5,26

5,26

4.12.2020
10.6.2020

4.12.2020
10.6.2020

2,2
2,55

2,2
2,55

13.8.2020
09.03.201830.11.2020

13.8.2020

správca
správca

7,64

2,55
4334,76

správca
2
Vlastníci bytov 5 210,78
a nebytových
priestorov
10/19-01/21 VÚB, a.s.
160,05

10/19-01/21
03/2018
2.21
07/2018-

EUROARCHIV 2000
s.r.o.
Okresný
súd 247,77
Nitra
správca
3100

2
5 210,78

overenie 3x draž. Vyhlášky
pošta na Dražby a aukcie
(draž. Vyhláška)
poštovné (pošta pre drazby a
aukcie kluce + preberací
protokol)
notárske overenie kúpnych
zmlúv na pozemky Veľké
ludince
poštovné Gyoriova
poštovné Dražby a aukcie
faktúra
č.
201102
za
vykonanie
dražby
Veľká
Mača
notárske overenie dodatku ku
KZ - Veľké Ludince
pošta Gyoriova
poštovné
Okresný
úrad
Levice - Veľké Ludince
poštovné Dražby a aukcie
Nedoplatky na nájomnom
OBD
poplatky za vedenie účtu

20,81
260

403

68,13
851,4

32,21 105,48
1319,67

15,00
187,4

56,11
701,2

23,22
290,47

86,87
1086,86

140,55

525,9

archivácia
súdny poplatok 0,2% z
výťažku
Paušál za vedenie kancelárie
§ 24b vyhl. 665/2005 Z.z. za
obdobie od júl 2018 až január
2021
predpokladané náklady do
ukončenia konkurzu vrátane
účtovnej závierky

01/2021

správca

1500

195

638,55

SPOLU
správca

35283,44
2 179,75 15 178,02 3 965,62
13 961,08
11836,94 1189,79
5117,83
1152,47 4376,85

SPOLU PPP

47120,38

3 369,54 20 295,85

5 118,09

odmena
správcu
speňažovanie

za

18 337,93

Výpočet Pomeru nákladov oddelenej a všeobecnej podstaty
Podstata
Všeobecná podstata
Oddelená podstata Želiezovce
Oddelená podstata Veľká Mača
Oddelená podstata Vlastníci bytov a nebytových priestorov
spolu

Výťažok v Eur
3 369,54
20 295,85
5 118,10
18 337,93
47 120,38

%
7,15
43,07
10,86
38,92
100%

Rozdelenie pohľadávok proti podstate priradených k všeobecnej a oddelenej podstate, vychádzalo z pomeru
výťažku dosiahnutého speňažením majetku.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh bol zverejnený v OV 15/2021, deň vydania 25.01.2021. Zo strany veriteľov v lehote podľa ZKR neboli
podané žiadne námietky.
III. Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
1/ Speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.– Želiezovce
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku zapísanej v oddelenej podstate – speňažovanie nehnuteľností
zapísaných na LV č. 2197, k.ú. Želiezovce, budova s.č.: 22, budova kamenosochárstva súpis. č. 52
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. (1) , § 16 ods. (2), Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
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ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
výpočet odmeny správcu:
Výťažok z oddelenej podstaty vo výške

52 740,94 Eur

náklady speňaženia

– 8 438,65 Eur

základ pre výpočet odmeny

44 302,29 Eur

odmena správcu § 20 ods. 1 vyhl.

5 686,48 Eur

zníženie odmeny správcu o 10% podľa § 16 od. 2 vyhl. o sumu
Spolu odmena správcu

5 117,83 Eur
5 117,83 Eur

Súdny poplatok – speňaženie nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením zák. č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“)
zo základu 52 740,94 Eur, vo výške
105,48 Eur.
2/ Speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. – Veľká Mača
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku zapísanej v oddelenej podstate – speňažovanie nehnuteľností
zapísaných na LV č. 463, v k.ú. Veľká Mača
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. (1) , § 16 ods. (2), Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
výpočet odmeny správcu:
Výťažok z oddelenej podstaty vo výške

11 610,00 Eur

náklady speňaženia

- 2 489,10 Eur

základ pre výpočet odmeny

9 120,90 Eur

odmena správcu § 20 ods. 1 vyhl.

1 280,53 Eur

zníženie odmeny správcu o 10% podľa § 16 od. 2 vyhl. o sumu
Spolu odmena správcu

1 152,47 Eur
1 152,47 Eur

Súdny poplatok – speňaženie nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením zák. č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“)
zo základu 11 610,00 Eur, vo výške
23,22 Eur.
Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. – Želiezovce:
Výťažok z oddelenej podstaty Slovenskej konsolidačnej, a.s.
52 740,94 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu / 20 295,85 Eur
tabuľka č. 1/
Suma určená na vyplatenie zabezpečenému veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.
32 445,09 Eur

Zostatok prihlásenej zabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vo výške 112 995,38 Eur
bude uspokojený zo všeobecnej podstaty.
Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. - Veľká Mača:
Výťažok z oddelenej podstaty Slovenskej konsolidačnej, a.s.
11 610,00 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu / 5 118,10 Eur
tabuľka č. 1/
Suma určená na vyplatenie zabezpečenému veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.
6 491,90 Eur
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Zostatok prihlásenej zabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vo výške 48 431,87 Eur
bude uspokojený zo všeobecnej podstaty.
Spolu zostatok prihlásenej zabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vo výške 161 427,25
Eur bude uspokojený zo všeobecnej podstaty.
3/ Speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu veriteľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku zapísanej v oddelenej podstate – speňažovanie nehnuteľností
zapísaných na LV č. 2268, k.ú. Želiezovce, byt č. 11, v bytovom dome súpis. č. 11
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. (1) , § 16 ods. (2), Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
výpočet odmeny správcu:
Výťažok z oddelenej podstaty vo výške

43 440,00 Eur

náklady speňaženia (archivácia, ban.poplatky, poštovné, nedoplatky na nájomnom, cestovné) - 5 998,75 Eur
základ pre výpočet odmeny

37 441,25 Eur

odmena správcu § 20 odst 1 vyhl.

4 863,15 Eur

zníženie odmeny správcu o 10% podľa § 16 od. 2 vyhl. o sumu – 486,30 Eur
Spolu odmena správcu

4 376,85 Eur
4 376,85 Eur

Súdny poplatok – speňaženie nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením zák. č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“)
zo základu 43 440,00 Eur, vo výške
86,88 Eur.
Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Výťažok z oddelenej podstaty Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu
Rozdiel výťažku a priradených pohľadávok proti podstate
Vysporiadanie BSM (50% pre manželku úpadcu)
Suma určená na vyplatenie zabezpečenému veriteľovi: Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Zvyšok priradený do VŠP

43 440,00 Eur
18 337,93 Eur
25 102,07 Eur
12551,03 Eur
3 561,36 Eur
8 989,67 Eur

IV. Rozvrh zo všeobecnej podstaty.
1/ Všeobecná podstata, príjmy zo speňaženia
popis
Speňaženie motorového vozidla, značka PEUGEOT, e.č.: LV 588BR
Speňaženie motorového vozidla, značka HYUNDAI
Cenný papier ISIN: SK1120008034
Hnuteľné veci
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1893, k.ú. Veľké Ludince
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2813, k.ú. Želiezovce
Zrážky z dôchodku
GENERALI životné poistenie
Spolu

výťažok
50,00 Eur
260,00 Eur
337,75 Eur
1300,00 Eur
100,00 Eur
4 499,06 Eur
8 014,87 Eur
1 532,78 Eur
16 094,46 Eur

2/ Pohľadávky proti podstate – tabuľka č. 1
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej podstate/ vrátane súdneho poplatku
a odmeny správcu je 3 369,54 Eur
3/ Odmena správcu speňaženie všeobecnej podstaty:
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Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty: hnuteľné veci
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. 1 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Hnuteľné veci: motorové vozidlo PEUGOT, motorové vozidlo HYUNDAI, hnuteľné veci
výpočet odmeny správcu:
Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny

1 610 Eur

náklady speňaženia (poistné, archivácia, ban.poplatky, cestovné)

- 62,53 Eur

základ pre výpočet odmeny §20 odst.1 vyhl.

1 547,47 Eur

odmena správcu

220,25 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods.2 vyhl.

198,22 Eur

Spolu odmena správcu

198,22 Eur

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty: cenný papier
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. 3 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Cenný papier ISIN: SK1120008034
výpočet odmeny správcu:
Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny

337,75 Eur

náklady speňaženia (notárske a bankové poplatky, archivácia)

- 26,62 Eur

základ pre výpočet odmeny § 20 ods.3 vyhl.

311,13 Eur

odmena správcu

46,97 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods. 2 vyhl. – 4,70 Eur
Spolu odmena správcu

42,27 Eur
42,27 Eur

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty: nehnuteľné veci
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. 1 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 1893, k.ú. Veľké Ludince
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV č. 2813, k.ú. Želiezovce
výpočet odmeny správcu:
Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny

4 599,06 Eur

náklady speňaženia (bankové poplatky, archivácia)

- 492,84 Eur

základ pre výpočet odmeny § 20 ods.1 vyhl.

4 106,22 Eur
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odmena správcu

578,47 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods. 2 vyhl.

520,62 Eur

Spolu odmena správcu

520,62 Eur

Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty: peňažné pohľadávky
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 17 ods. 2 a § 16 ods.2, Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR.
Zrážky z dôchodku
GENERALI životná poistenie
výpočet odmeny správcu:
Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny

9 547,65 Eur

náklady speňaženia (archivácia, bank. poplatky )

- 21,64 Eur

základ pre výpočet odmeny §17 ods.2 vyhl.

9 526,01 Eur

odmena správcu

476,30 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods. 2 vyhl.

476,30 Eur

Spolu odmena správcu

428,67 Eur

4/ Súdny poplatok – speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením zák. č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“)
zo základu 6 546,81 Eur, vo výške
32,19 Eur
5/ Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu:
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
16 094,46 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu / 3 369,54 Eur
tabuľka č. 1/
Suma po odrátaní pohľadávok proti podstate
12 724,92 Eur
Zostatok výťažky zo speňaženia bytu v Želiezovciach preradený do všeobecnej podstaty
8 989,67 Eur
Suma určená na vyplatenie zo všeobecnej podstaty veriteľom úpadcu
21 714,59 Eur

zistená
suma
veriteľ
uspokojenie Eur
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. 461,66
Union poisťovňa, a.s.
18 320,58
Sociálna poistovňa, a.s.
7 544,50
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s.
1 928,17
Alianz Slovenská poisťovňa, a.s. 1 087,43
Slovenská konsolidačná, a.s.
228 792,19
Inšpektorát práce Nitra
200,00
DÔVERA,a.s.
3 028,52
MARENČíK dražby, s.r.o.
1 489,84
spolu

/zaradená

na %
k celkovej
prihlásených
0,18
6,97
2,87

výške
rozvrh v Eur
39,09
1 513,51
623,21

0,73
0,41

158,52
89,03

87,04
0,08
1,15
0,57

18 900,38
17,37
249,72
123,77

100 %

21 714,59

262 852,89
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C. ZÁVER
V súlade s ust. § 101 ZKR Správca pripravil návrh konečného rozvrhu pre veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením
doručil príslušnému orgánu – zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., zabezpečenému veriteľovi
Vlastníci bytov a nebytových priestorov. Zároveň Správca návrh doručil veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.,
ako zástupcovi veriteľov.
Správca určuje lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v OV na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku prípadne v tej istej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
V Nitre, dňa 03.03.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K011688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty
Mgr. Peter Páll, správca dlžníka: Gabriela Plevová, nar. 05.05.1960, bytom: Meštianska 2725/5, 945 01
Komárno, spisová značka 29OdK/152/2019, v zmysle ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku konkurznej podstaty.
Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra, alebo si zoznam nákladov konkurzu vyžiadať elektronicky.
Termín na nahliadnutie do zoznamu nákladov konkurzu je potrebné dohodnúť vopred so správcom telefonicky na
tel. č. 0948 805 300, alebo mailom na adrese: pall@spravca.info.

V Nitre dňa 04.03.2021
Mgr. Peter Páll, správca

K011689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pneu Comp, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hrdinov 8 / 0, 940 54 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 696
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
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Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2018 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o štvrtom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje štvrté kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
predmet ponukového konania:
1. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 360,52 EUR, dlžník Anton Velický - SPOLEH TRANS, 908 76
Lakšárska Nová Ves 279, IČO: 14088754, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
6280806, súpisová hodnota 360,52 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
2. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 276,51 EUR, dlžník Luboš Kohút – Autodoprava, 951 42 Zbehy
716, IČO: 36935531, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 4261819, súpisová
hodnota 276,51 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
3. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.098,52 EUR, dlžník Luboš Kohút – Autodoprava, 951 42
Zbehy 716, IČO: 36935531, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 4261872, súpisová
hodnota 1.098,52 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
4. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 737,88 EUR, dlžník Dušan Vaš, 917 01 Trnava, Okružná 15,
IČO: 40085457, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 6251075, súpisová hodnota
737,88 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod zapísania
majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
5. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.405,40 EUR, dlžník Vladimír Tahotný AUTOTRANS, 922 05
Chtelnica, Partizánska 788, IČO: 30050855, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
6270583, súpisová hodnota 1.405,40 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
6. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 960,- EUR, dlžník BELLIGER TRANSPORT, s.r.o., 917 01
Trnava, Trstínska cesta 7466/2A, IČO: 45972401, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra
č. 6250135, súpisová hodnota 960,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
7. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 805,85 EUR, dlžník BELLIGER TRANSPORT, s.r.o., 917 01
Trnava, Trstínska cesta 7466/2A, IČO: 45972401, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra
č. 6250151, súpisová hodnota 805,85 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
8. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 2.330,- EUR, dlžník DRONTEN GROUP s.r.o., Jaurisova 515/4,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 030 31 241, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
53170015, súpisová hodnota 2.330,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
9. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 3.788,- EUR, dlžník DRONTEN GROUP s.r.o., Jaurisova 515/4,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 030 31 241, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
53170016, súpisová hodnota 3.788,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
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10. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 720,- EUR, dlžník DRONTEN GROUP s.r.o., Jaurisova 515/4,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 030 31 241, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
53170057, súpisová hodnota 720,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
11. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 27.133,14 EUR, dlžník DRONTEN GROUP s.r.o., Jaurisova
515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 030 31 241, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
53170061, súpisová hodnota 27.133,14 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
12. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 282,41 EUR, dlžník Marek Gútai - E.M. TRANS, 947 01
Hurbanovo, Lipová 1771/16, IČO: 41260236, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
4262500, súpisová hodnota 282,41 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
13. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.159,20 EUR, dlžník Erfolgtrade s.r.o., 925 03 Horné Saliby,
Horné Saliby 1068, IČO: 47425563, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 62160140,
súpisová hodnota 1.159,20 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019.
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
14. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 842,40 EUR, dlžník HB - PNEU s.r.o., 971 01 Prievidza,
Poľnohospodárov 2, IČO: 36310832, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 6250370,
súpisová hodnota 842,40 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019.
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
15. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 300,- EUR, dlžník Zsolt Horváth - HORVÁTH TRANS, 929 01
Dunajská Streda, Mliečany 80, IČO: 11867213, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č.
3250228, súpisová hodnota 300,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
11.04.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
16. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 1.793,11 EUR, dlžník Ján Tichý, 900 29 Nová Dedinka, Hlavná
698/10E, IČO: 41193547, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 22420511, súpisová
hodnota 1.793,11 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
17. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 4.583,45 EUR, dlžník Ján Tichý, 900 29 Nová Dedinka, Hlavná
698/10E, IČO: 41193547, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 22420533, súpisová
hodnota 4.583,45 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
18. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 413,- EUR, dlžník PANÓNIA SK, s.r.o., 940 01 Nové Zámky,
Komjatická 2A, IČO: 44707975, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 4290930,
súpisová hodnota 413,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019.
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
19. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 948,02 EUR, dlžník STOMFA, s.r.o., 908 74 Malé Leváre 469,
IČO: 34141111, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 32310335, súpisová hodnota
948,02 EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod zapísania
majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
20. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 5.100,- EUR, dlžník VIRAB s.r.o., Hybernská 1007/20, 11000
Praha 1, IČ: 284 98 861, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 53150025, súpisová
hodnota 5.100,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
21. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 6.060,- EUR, dlžník VIRAB s.r.o., Hybernská 1007/20, 11000
Praha 1, IČ: 284 98 861, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 53150026, súpisová
hodnota 6.060,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
22. Peňažná pohľadávka v nominálnej výške 6.418,- EUR, dlžník VIRAB s.r.o., Hybernská 1007/20, 11000
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Praha 1, IČ: 284 98 861, právny dôvod: pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 53150029, súpisová
hodnota 6.418,- EUR. Dátum zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 11.04.2019. Dôvod
zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 67 ods. 1 ZKR.
(ďalej spolu majetok uvedený vyššie pod por. č. 1 až por. č. 22. ako „Predmet speňaženia“).
Predmet speňaženia bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 74/2019 dňa 15.04.2019 v znení aktualizácie zverejnenej v OV č. 230/2019 dňa
28.11.2019.
Podmienky ponukového konania
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 910 406 222
alebo e-mailom: rolanddiosi@gmail.com
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
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- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 30K/3/2018 –
ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti Správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok tvoriacich
Predmet speňaženia, táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom konaní, resp. nebude predmetom
speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom
postúpenia, pričom Správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred
dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie
zmluvy.
Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Veriteľskému výboru na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa
rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK31 1100 0000 002946070172, vedený
v Tatra banka. a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Správca predloží Veriteľskému výboru víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Veriteľský výbor schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota
uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že Veriteľský výbor predloženú víťaznú
ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Veriteľským výborom je Správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Veriteľský výbor, Správca vyzve
na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz
ponukového konania výslovne písomne oznámi Správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami podľa vyššie alebo v lehote stanovenej
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Správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového
konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K011690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőke Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/20/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Imrich Szőke, nar. 19.06.1966, bytom Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Imrich Szőke, IČO: 48 188 824, s miestom podnikania Pod záhradami 135/13, 941 23
Andovce (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K011691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőke Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/20/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/20/2021
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“
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

162

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Imrich Szőke, nar. 19.06.1966, bytom Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce, podnikajúci pod obchodným
menom: Imrich Szőke, IČO: 48 188 824, s miestom podnikania Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 09.02.2021, sp.
zn. 29OdK/20/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 30/2021 dňa 15.02.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949
01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Imrich Szőke, born on 19.06.1966, with permanent address at Pod záhradami 135/13, 941 23
Andovce, business name Imrich Szőke, with business residence Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce, ID No.:
48 188 824 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 09.02.2021, ref. No. 29OdK/20/2021 published in the Commercial report No. 30/2021 of 15.02.2021
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
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Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 26.02.2021
Nitra, on 26.02.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K011692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szőke Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/20/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Imrich Szőke, nar. 19.06.1966, bytom Pod záhradami 135/13, 941 23 Andovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Imrich Szőke, IČO: 48 188 824, s miestom podnikania Pod záhradami 135/13, 941 23
Andovce (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
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popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K011693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pupličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická cesta 436/114, 935 61 Hronovce - Čajakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1957
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/56/2019 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Pozemky:
Okres: Nové Zámky
Obec: Mužla
Katastrálne územie: Mužla
List vlastníctva (LV) Parcela registra „C- Výmera
č.:
KN“ č.:
m2
1905/7
841
1905/24
131
1086

1905/25

601

1905/26

260

1905/41

37

v

Výmera spoluvlastníckeho podielu Súpisová
1/2 v m2
hodnota
420,5
200 EUR
65,5
200 EUR

Druh pozemku
Záhrada
Vinica
Zastavaná
nádvorie
Vinica
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

plocha

a

150,25

140 EUR

300,5

400 EUR

18,5

60 EUR

Stavby:
Okres: Nové Zámky
Obec: Kamenný Most
Katastrálne územie: Kamenný Most
Viničný domček so súpisným číslom 171, hodnota: 1000,- EUR. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba nie
je evidovaný n liste vlastníctva.
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(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp.
zn.: 29OdK/56/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
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o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.

E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.

F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V
prípade
potreby
ďalších
adrese: rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

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

K011694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Vnučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Perinovej studni 341/16, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 94 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/180/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/180/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
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Nehnuteľnosti:
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Dražovce
LV č.: 4393
- parcela reg. „C-KN“ č.: 76, druh pozemku: záhrada, výmera v m2: 313, podiel 1/16, súpisová hodnota: 500 EUR
- parcela reg. „C-KN“ č.: 77, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera v m2: 306, podiel 1/16,
súpisová hodnota: 500 EUR
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
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- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/180/2020
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN
SK31 1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V
prípade
potreby
ďalších
adrese: rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

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

K011695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce ..., 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Norbert Szabó, nar. 15.11.1972, trvale bytom Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len „Dlžník“),
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oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozarskp.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce ..., 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Norbert Szabó, nar. 15.11.1972, trvale bytom Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK98 8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošovce ..., 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/15/2021 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/15/2021
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“
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(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Norbert Szabó, nar.: 15.11.1972, trvale bytom Tvrdošovce, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 01.02.2021, sp. zn. 28OdK/15/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 24/2021 dňa 05.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789 (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 Norbert Szabó, born on 15.11.1972, with permanent address at Tvrdošovce, 941 10
Tvrdošovce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 01.02.2021, ref. No. 28OdK/15/2021 published in the Commercial report No. 24/2021 of 05.02.2021
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1789 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 10.02.2021
Nitra, on 10.02.2021
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K011698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. budovateľská 1413 / 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Eva
Bagínová, nar. 18.11.1969, bytom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, podnikajúca pod obchodným menom: Eva
Bagínová, so sídlom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, IČO: 46881441 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
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Mgr. Lukáš Reguli, správca

K011699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. budovateľská 1413 / 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Eva
Bagínová, nar. 18.11.1969, bytom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, podnikajúca pod obchodným menom: Eva
Bagínová, so sídlom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, IČO: 46881441 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods.
5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K011700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. budovateľská 1413 / 10, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2021
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“
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

177

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Eva Bagínová, nar. 18.11.1969, bytom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, podnikajúca pod obchodným
menom: Eva Bagínová, so sídlom Komárno, Budovateľská č. 1413/10, IČO: 46881441 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 28.01.2021, sp. zn.
27OdK/15/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 23/2021 dňa 04.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Eva Bagínová, born on 18.11.1969, with permanent address at Budovateľská 1413/10, 94501
Komárno, business name Eva Bagínová, with business residence Budovateľská 1413/10, Komárno ID No.:
46881441 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 28.01.2021, ref. No. 27OdK/15/2021 published in the Commercial report No. 23/2021 of 04.02.2021
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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
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v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 10.02.2021
Nitra, on 10.02.2021
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K011701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Furda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 434/41, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/291/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.12.2020, sp.zn: 30OdK/291/2020-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Roman Furda, nar. 03.09.1992, bytom Dlhá 434/41, 951 75 Beladice a Ing. Aneta Ponesz, so
sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 1/2021 dňa 04.01.2020.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v není neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle § 167 v ods. 1ZKR ,
týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Roman Furda, nar. 03.09.1992, bytom Dlhá 434/41,
951 75 Beladice sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka zrušuje.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K011702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uličný Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Teplice -, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/191/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/191/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Milan Uličný

K011703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 2. kolo ponukového
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

182

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkami číslo 1. - 2. (Súbor 1) v súpisovej hodnote 508,56 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (508,56 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca
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K011704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 2. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 3. (Súbor 2) v súpisovej hodnote 4 995,90 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (4 995,90 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
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v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
Označenie predmetu kúpy;
Návrh kúpnej ceny v eurách;
Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.

Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 2. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 4. (Súbor 3) v súpisovej hodnote 358,75 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 3 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10
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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 nehnuteľného majetku (358,75 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
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Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 2. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 5. (Súbor 4) v súpisovej hodnote 1 763,26 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 4 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (1 763,26 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
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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6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gnida Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liesek 599, 027 12 Liesek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/12/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/12/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Rudolf Gnida, nar. 15.05.1962, trvale bytom Urbárska 599/8, 027
12 Liesek, do 23.04.2007 podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Gnida, s miestom podnikania Liesek
599, 027 12 Liesek, IČO: 33 791 333, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
10OdK/12/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 202/2020 dňa 20.10.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 2. kolo ponukového
konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou číslo 6. (Súbor 5) v súpisovej hodnote 4 889,50 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku číslo 242/2020 dňa 16.12.2020 pod K090159.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 10OdK/12/2020 – SÚBOR 5 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (4 889,50 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb 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

188

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 10OdK/12/2020 – SÚBOR 5. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
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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VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 1. (Súbor 1) v súpisovej hodnote
939,92 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (939,92 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
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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7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 1. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 2. (Súbor 2) v súpisovej hodnote
1 974,15 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 2 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (1 974,15 €). 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.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 2. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 3. (Súbor 3) v súpisovej hodnote
4 518,38 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 3 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (4 518,38 €). 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.
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. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 3. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
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správca

K011711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerčíková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárovo námestie 32/36, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/183/2020 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Miloslava Majerčíková, nar. 14.02.1973, trvale bytom Kollárovo
námestie 32/36, 038 21 Mošovce, podnikajúca pod obchodným menom Miloslava Majerčíková - Salón
Slávka, s miestom podnikania A. Lackovej - Zory 535/30, 038 21 Mošovce, IČO: 46 166 467, na majetok
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 1OdK/183/2020 zo dňa 18.11.2020, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 227/2020 dňa 25.11.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení
s 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“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 4. (Súbor 4) v súpisovej hodnote
4 752,40 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 15/2021 dňa 25.01.2021 pod
K003842.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 1OdK/183/2020 – SÚBOR 4 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr.
Jakub Podmanický, 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 nehnuteľného majetku (4 752,40 €). 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.
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.
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Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 1OdK/183/2020 – SÚBOR 4. Záloha
musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K011712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Škubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/25/2020 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/25/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/25/2020 zo dňa 16. 10. 2020
zverejneným dňa 22. 10. 2020
v Obchodnom vestníku č. 204/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03.
1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina a zároveň som bola ustanovená za správcu dlžníka
Ľudmila Škubáková, nar. 07. 03. 1953, trvale bytom Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina, zastúpeného
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP
v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V súlade s ust. zákona vyhlasujem druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo
všeobecnej podstate pod položkou 1 – 21, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 247/2020 dňa 23. 12.
2020 pod položkou K0091542, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka nachádzajúce sa v k. ú. Bánová,
obec Žilina, SR:

Bánová
Bánová

LV č.
3148
3148

parcela "E"
810/556
810/656

výmera m2
149,00
81,00

druh pozemku
zast.plocha a nádvorie
zast.plocha a nádvorie

spoluvl.podiel
k. ú.
1/3200

podiel m2
0,04656
0,02531

cena
25,00000
25,00000
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Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová
Bánová

3148
3148
3368
3150
3036
2652
2651
2650
3410
3410
3399
3399
2488
2487
2444
1621
1189
1020
976

810/756
810/856
722/120
810/57
794/48
722/220
723/27
723/6
723/159
723/383
723/183
723/259
723/283
794/46
794/2
794/14
723/51
1638
1601
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142,00
98,00
15
896,00
88,00
223,00
2116,00
1252,00
140,00
163,00
2968,00
181,00
319,00
4207,00
1019,00
2588,00
532,00
491,00
1424,00

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

1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200
1/3200

Deň vydania: 09.03.2021
0,04438
0,03063
0,00469
0,28000
0,02750
0,06969
0,66125
0,39125
0,04375
0,05094
0,92750
0,05656
0,09969
1,31469
0,31844
0,80875
0,16625
0,15344
0,44500

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

1,109
0,766
0,070
7,000
2,475
1,394
13,225
7,825
0,875
1,019
18,550
1,131
1,994
26,294
6,369
0,121
3,325
3,836
6,675

Podmienky druhého kola verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod súpisovou zložkou 1- 21 za najvyššiu
ponúkanú kúpnu cenu, pričom prednosť majú ponuky na kúpu pozemkov a podielu na nehnuteľnosti ako celok.
2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená záujemcom na účet správcu IBAN
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 7252020, poznámka: ponuka Škubáková Bánová
3. Záujemcovia predložia správcovi ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Ľudmila
Škubáková č.k. 7OdK/25/2020-ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo
dňa vyhlásenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom zverejnenie sa riadi ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu V prípade doručenia ponúk
viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné jeho podané ponuky sa nebude
prihliadať.
8. Ponuka musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny, ďalej záujemca predloží - fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt,
mail). Na ponuky, ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie
písomných ponúk o 8,00 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy spolu s určením lehoty, do
ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať. Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. bude započítaná na
kúpnu cenu v plnej výške. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude
považované za zmarenie verejného ponukového konania.
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11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na
ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Záujemcovia o bližšie informácie môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@ferencikova.online
V Martine dňa 04. 03. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K011713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Oravou 1, 027 55 Dlhá nad Oravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/194/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Mikuláš, nar. 03.11.1961, bytom: 027 55 Dlhá nad Oravou v súlade
s ust. §167n ods. 1 a §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje
vyhlásenie I. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku zverejneného v súpise majetku
všeobecnej podstaty [OV11/2021 zo dňa 19.01.2021] a to:
LV 1260
Štát: SR, Okres: Dolný Kubín, Obec: Dlhá nad Oravou k.ú.: Dlhá nad Oravou
Stavba
Súpisné číslo: Popis stavby
Spoluvlastnícky podiel
Súpisová hodnota v EUR
605
Hospodárska budova postavená na parc. č. 593/6 a 593/7 1/4
200,00
Právny dôvod Majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu [§167h ods. 1 ZKR] Majetok je v dlžníkovom BSM, pričom pre
zápisu:
zápis do konkurznej podstaty sa uplatňuje postup podľa [§167i ods. 1]
Právny vzťah k pozemku parc. č. 593/6 pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1159, právny vzťah k pozemku parc. č. 593/7
Poznámka:
pod stavbou č. 605 je evidovaný na LV 1088. Technicky ide o stavbu v ktorej sú umiestnené 4 pivničné/skladové priestory.

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia (poštou, osobne, elektronicky) v lehote 10 kalendárnych dní odo
dňa uverejnenia ponukového konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka - 2OdK/194/2020/S1304 – neotvárať“.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
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meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rč., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúknutej kúpnej ceny za predmet speňažovania,
číslo bankového účtu záujemcu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu,
kontaktný email, alebo tel. číslo

Účet správcu:
Banka: FIO banka, a.s., č. ú. IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „2OdK/194/2020/S1304 – záloha“.
Ostatné podmienky ponukového konania a dôležité informácie:
·
·
·
·
·

Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, neúplné ponuky ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať
požadované náležitosti uvedené v tomto oznámení, alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude
nižšia ako súpisová hodnota ponúkaného majetku.
Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Neprimerane nízku ponúknutú kúpnu
cenu je správca oprávnený odmietnuť.
Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný a táto je neodvolateľná.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace
s prevodom vlastníckeho práva /správne poplatky/ hradí kupujúci.

Vypratanie veci:
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. § 167r ZKR. V prípade, ak oprávnená osoba využije toto právo a vykúpi predmet ponukového
konania, úspešnému záujemcovi bude záloha na kúpnu cenu vrátená najneskôr do 15 dní od skončenia
ponukového konania.
JUDr. Radovan Birka, správca

K011714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lištiak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Hrádok 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/202/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/202/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca
dlžníka: Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Žiline, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K011715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Cingel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 383/91, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/29/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ 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.
V konkurznom konaní 10OdK/29/2020 dlžníka - Miroslav Cingel, nar.05.02.1979, trvale bytom SNP 383/91, 013
05 Belá, do 15.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cingel – MSTAV (do 03.04.2007 pod
obchodným menom Miroslav Cingel), s miestom podnikania SNP 383/91, 013 05 Belá (do 28.12.2015 s miestom
podnikania Lysica 131, 013 05 Lysica), IČO: 41 078 047 (do 15.01.2004 IČO: 34 935 789) boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 11.01.2021, správcovi doručená dňa
25.02.2021 prihláška pohľadávky veriteľa :
► UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha, IČO: 64 948 242,
Česká republika vo výške 1 527,57 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha,
IČO: 64 948 242, Česká republika vo výške 1 527,57 € bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod č. 8 U/ 8
podľa ust. § 31 ZoKR.
JUDr. Alena Balážová - správca

K011716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haššanová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršová 250, 013 51 Maršová - Rašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/176/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
11 757,72 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
05.02.2021

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K011717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haššanová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršová 250, 013 51 Maršová - Rašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/176/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:

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

200

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005

Celková výška zabezpečených pohľadávok:
11 886,22 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
01.03.2021

JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K011718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozinka Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká Lesná 221, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1

Typ súpisovej zložky majetku: obchodný podiel

Typ
súpisovej
zložky
majetku

iná
majetková
hodnota

popis
súpisovej
zložky spoluvlastnícky
majetku
podiel dlžníka
100% obchodný podiel v
obchodnej
spoločnosti
MARAJA s.r.o., so sídlom:
Lichardova 23, 010 01 Žilina,
IČO: 46 937 811
1/1

výška
základného
imania

5000 EUR

rozsah
splatenia
základného
imania

5000 EUR

súpisová
hodnota
majetku

deň
dôvod
zapísania do súpisovej
súpisu
majetku

5000 EUR 04.03.2021

majetok, ktorý patril
dlžníkovi
v
čase
vyhlásenia konkurzu
(§ 167h ods. 1 ZKR)

Žilina, dňa 04.03.2021

JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K011719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plevko Štefan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 47/85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/26/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/26/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) I.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015 vo veci dlžníka:
Ing. Štefan Plevko, nar. 12.09.1957, trvale bytom Kukučínova 47/85, 02401 Kysucké Nové Mesto (ďalej aj
ako len „Dlžník“):

I.

Dôvod
zápisu
do
súpisu
majetku

Predmet predaja

Dátum
zápisu
súpisu
majetku

Katastrálne Veľkosť
do Číslo
Druh
Výmera Číslo listu
územie/
podielu
parcely pozemku v m²
vlastníctva
obec/štát
Úpadcu

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/3

Lesný
324
pozemok

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/8

Lesný
166606 7482
pozemok

10563

Súpisová
Právny dôvod vzniku/zriadenia
hodnota v
zabezpečovacieho práva
Eur

Nesluša

20/19200 1,00

Nesluša

20/19200 321,00

Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
101448015/2017 zo dňa 28.06.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101738790/2017
zo
dňa
10.08.2017,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
102559085/2017 zo dňa 12.12.2017
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
10119495/2018 zo dňa 15.01.2018
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

7272/9

Lesný
37184
pozemok

7482

Nesluša

20/19200 71,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

9021

Ostatná
plocha

7482

Nesluša

20/19200 168,00

§
167j
ods.
1 12.04.2020
ZKR

10264/1

Lesný
372816 7482
pozemok

Nesluša

20/19200 718,00

87439

Deň vydania: 09.03.2021
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100793995/2018 zo dňa 23.04.2018
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
101083113/2018
zo
dňa
01.06.2018,
Rozhodnutie o zriadení záložného
práva
k nehnuteľnostiam
č.
100110443/2019 zo dňa 10.01.2019
a oznámenia
o nadobudnutí
právoplatnosti
rozhodnutia
o zriadení záložného práva č.
100475532/2019 zo dňa 19.02.2019

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
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V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 1262020, poznámka: Ing. Štefan Plevko – VPK (ďalej aj
ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
0917323277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „ING.
ŠTEFAN PLEVKO– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie
správcu: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený
do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac
meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola
verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Žiline, dňa 04.03.2021

JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahatlan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 133, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Jozef Zahatlan, nar. 25.09.1962, trvale bytom Staškov 133, 023 53 Staškov (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
- 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K011721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahatlan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 133, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Jozef Zahatlan, nar. 25.09.1962, trvale bytom Staškov 133, 023 53 Staškov (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK66 0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K011722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zahatlan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 133, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jozef Zahatlan, nar.: 25.09.1962, trvale bytom Staškov 133, 023 53 Staškov (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 09.02.2021, sp. zn. 9OdK/188/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 30/2021 dňa 15.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný
Kubín, značka správcu: S1856 (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 Jozef Zahatlan, born on 25.09.1962, with permanent address at Staškov 133, 023 53 Staškov
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Žilina of
09.02.2021, ref. No. 9OdK/188/2020 published in the Commercial report No. 30/2021 of 15.02.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1856 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
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Dolný Kubín, dňa 25.02.2021
Dolný Kubín, on 25.02.2021
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K011723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEC-TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavice 461 / 0, 023 22 Klokočov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 674 213
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7R/1/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7R/1/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV

Správca, Insolvency Management Group, k.s., so sídlom Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 51 067
820, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1754/B, so sídlom
kancelárie správcu M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1862, ako správca dlžníka, ktorým je NEC-TRANS, s.r.o.,
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

210

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

so sídlom Hlavice 461, 023 22 Klokočov, Slovenská republika, IČO: 45 674 213, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 53379/L, v reštrukturalizácií vedenej na Okresnom súde Žilina pod
sp. zn. 7R/1/2021, týmto v súlade s ustanovením § 126 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) a v
nadväznosti na ustanovenia zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v
znení neskorších predpisov, zvoláva na účely zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby
veriteľského výboru schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať:

na mieste:

Žilina, Hotel Slovakia Žilina, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina,

v čase:

18. 05. 2021 o 11.00 hodine, s prezentáciou veriteľov v čase od 09.00 hodiny do 11.00 hodiny.

Predmet (program) rokovania schôdze veriteľov:

(1)

Otvorenie schôdze veriteľov;

(2)

Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácií;

(3)

Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;

(4)

Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZoKR;

(5)

Záver.

Usmernenie k prezentácií účastníkov schôdze veriteľov:

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, respektíve štatutárny
orgán dlžníka je povinný sa schôdze zúčastniť.
Pri prezentácii každý veriteľ predloží doklad totožnosti, právnická osoba súčasne aj aktuálny výpis z obchodného
registra alebo iného obdobného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupca veriteľa predloží aj originál
plnomocenstva respektíve poverenia na zastupovanie veriteľa, z ktorého bude vyplývať právo zástupcu zúčastniť
sa schôdze veriteľov a právo hlasovať na schôdzi veriteľov, a to spolu s dokladom totožnosti a aktuálnym výpisom
z obchodného registra. Prezentácia účastníkov bude prebiehať priebežne. Najmä v súvislosti s preventívnobezpečnostnými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID-19 správca žiada veriteľov, aby sa dostavili na
miesto konania schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia mohla byť ukončená o 11:00 hodine.

Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru

Správca súčasne, v súlade s § 128 ods. 1 ZoKR, zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru, ktoré sa uskutoční
bezprostredne po skončení schôdze veriteľov.
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Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

Správca, v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19, a to aj s ohľadom na prijaté a aktuálne
platné hygienické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a relevantné uznesenia Vlády
Slovenskej republiky vydané/prijaté v súvislosti s ochorením ochorenia COVID-19, oznamuje všetkým účastníkom
reštrukturalizačného konania a ich zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať/rešpektovať
najmä nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:

(i)
za každého účastníka reštrukturalizačného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna
osoba (priamo veriteľ respektíve ním splnomocnený / poverený zástupca);
(ii)
každý účastník schôdze veriteľov bude v dobe začiatku schôdze veriteľov disponovať alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 alebo, v prípade osoby, ktorá
prekonala ochorenie COVID-19, dokladom jeho o prekonaní nie starším ako 3 mesiace alebo, v prípade osoby,
ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň
14 dní, potvrdením o zaočkovaní alebo, v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia
neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o takejto kontraindikácii;
(iii)
pri vstupe a pobyte v priestoroch, kde sa schôdza veriteľov uskutoční, je každá vstupujúca osoba povinná
aplikovať si dezinfekciu na ruky alebo nasadiť jednorazové rukavice;
(iv)
vstup a pobyt v priestoroch, v ktorých sa schôdza veriteľov uskutoční, bude umožnený iba osobám s
prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
(v)
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa schôdza veriteľov uskutoční, pri prezentácii a počas celého jej
trvania je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov minimálne v rozsahu 2 metrov;
(vi)
oboznámiť sa a dodržiavať oznamy, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov ako hromadné podujatie uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia pri ohrození
verejného zdravia môžu byť aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze boli tieto opatrenia boli v súlade
s platnými predpismi, a to najmä uznesením Vlády Slovenskej republiky a vyhláškou Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky vydanou podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie
ochorenia COVID-19.

V Žiline, 04. 03. 2021

Insolvency Management Group, k.s., správca
Marek Šmida, komplementár

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

212

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

K011724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimiak Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 4380/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/560/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/560/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Šimiak, nar. 01.04.1981, trvale
bytom Fatranská 4380/1, 974 01 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1971
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/142/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erika Bartošová, nar. 30.01.1971, Jarmočisko 1927/27, 977 01 Brezno - Predné Halny, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 22.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 43,97 €
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 743,14 €
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KORE management, k.s., správca

K011726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tuhársky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2020 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: úpadcu Martin Tuhársky, nar. 03.01.1985, trvale bytom mesto Zvolen, 960
01 Zvolen, obchodné meno Martin Tuhársky, s miestom podnikania D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen, IČO 436
97 771, oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K011727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarolím Šikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/40/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jarolím Šikula, nar. 03. 04. 1986, trvale bytom Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO –
43 733 352, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 5OdK/40/2021
v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Okružná 1326/3, 962 12 Detva, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 14:00 hod.. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na
telefónnom čísle: 0917 691 654, alebo emailom: tkacova.skp@gmail.com.
V Detve, dňa 04.03.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K011728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarolím Šikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/40/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jarolím Šikula, nar. 03. 04. 1986, trvale bytom Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO –
43 733 352, v zmysle § 32 ods. 7 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, na účet č. IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149
3003, vedený v Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Detva, VS: 6121236251.
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.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Detve, dňa 04.03.2021
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K011729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarolím Šikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/40/2021 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/40/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžník Jarolím Šikula, nar. 03.
04. 1986, trvale bytom Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO - 43733352, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.02.2021, sp. zn.
5OdK/40/2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 42/2021 dňa 03.03.2020 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bola ustanovená Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, značka
správcu: S1795 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Jarolím Šikula, nar. 03. 04. 1986, trvale bytom Lichardova 201/11, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO 43733352, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 19.02.2021, sp. zn.
5OdK/40/2021, and promulgated in the Commercial bulletin No. 42/2021 from 03.03.2021 proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962
12 Detva, značka správcu: S1795 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
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taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Detve, dňa 04.03.2021
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Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K011730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Petlušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/247/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/247/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu

: 5OdK/247/2020 S1646

Spis. zn. súdu

: 5OdK/247/2020

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/247/2020 zo dňa 02.04.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Eva Petlušová, nar.
09.01.1958, bytom Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Eva Petlušová, s miestom podnikania Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43 174 779
(ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13,
960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Nakoľko správkyňa konkurznej podstaty po speňažení majetku dlžníka a zistení súčasnej výšky nákladov
konkurzu v zmysle ust. § 167t Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zistila, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a k dnešnému dňu 04.03.2021 nezistila žiadny iný majetok dlžníka, ktorý by
mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze, a ani žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Eva Petlušová, nar. 09.01.1958, bytom Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská
Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Eva Petlušová, s miestom podnikania Učiteľská
1484/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 43 174 779, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata
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nepokryje náklady konkurzu.

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

K011731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šmirala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vieska 181, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/460/2020 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/460/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Martin Vinarčík, so sídlom kancelárie: Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad
Hronom, značka správcu S1650, vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Šmirala, nar. 11.12.1982, bytom 181
Vieska, 965 01 Ladomerská Vieska, č.k. 4OdK/460/2020, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok boli po
základnej prihlasovacej lehote zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ Amico Finance a.s., Dvořákovo nábr. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaný v OR OS
Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B, celková výška pohľadávky 2 805,14€ (2 709,17€ + 95,97€).

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K011732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šmirala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vieska 181, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Vinarčík
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/460/2020 S1650
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/460/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznámenie o skončení konkurzu v zmysle ustanovenia §167v, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Šmirala, nar. 11.12.1982, bytom 181 Vieska, 965 01 Ladomerská
Vieska, ako ustanovený správca na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica z 26.10.2020, č.k.
4OdK/460/2020, zverejneného dňa 2.11.2020 v Obchodnom vestníku č. 211/2020, týmto v zmysle §167v, ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zároveň zaniká funkcia správcu.

JUDr. Martin VINARČÍK
správca konkurznej podstaty

K011733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Poliak, nar. 29.08.1974
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 238 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Ján Poliak, nar. 29.08.1974, trvale bytom Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská
Slatina, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Poliak - EPG ROCK ON !, Terézie Vansovej 311/18, 962
01 Zvolenská Slatina, IČO: 40238717, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici,
spis. zn: 5OdK/24/2021, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v
pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba
dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej
adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K011734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Poliak, nar. 29.08.1974
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 238 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
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Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"
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"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Ján Poliak, nar. 29.08.1974, trvale bytom Terézie Vansovej 311/18,
962 01 Zvolenská Slatina, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Poliak - EPG ROCK ON !, Terézie
Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 40238717 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/24/2021 zo dňa 10.02.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.02.2021, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr.
Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

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

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

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

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

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

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

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Ján Poliak, birth 29.08.1974, Terézie Vansovej 311/18,
962 01 Zvolenská Slatina, Ján Poliak - EPG ROCK ON !, Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO: 40238717, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica
(Slovakia) No. 5OdK/24/2021 dated 10.02.2021, it was published in the Commercial bulletin No. 34/2021
from 19.02.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália
Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

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

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

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

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

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

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

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

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

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

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

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

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K011735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompánek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 389, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/467/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/467/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka :
Peter Kompánek, nar. 19.10.1973, trvale bytom Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, obchodné meno :
Peter Kompánek, miesto podnikania: Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota IČO: 47 696 516, v konkurznej
veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/467/2020, ponúka opakovane na predaj
v 1. kole ponukového konania nasledovný majetok :
osobné motorové vozidlo zn. FORD MONDEO TURNIER 2.00 TDCi
VIN: WF0WXXGBBW5U46802
ev. č. BR119BV
rok výroby : 2004
výkon motora: 85kW
obsah motora : 1998 cm3
prevodovka : MT/6
stav tachometra : nezistený
technický stav vozidla : vozidlo havarované (poškodená predná časť)
Súpisová hodnota 300,- EUR.
(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka, na adrese Bruchačka 389, 976 81 Horná Lehota, pre
potrebu ohliadky uvádzam kontakt na dlžníka : 0944 797 365)
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
4OdK/467/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 300,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 44672020
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
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Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. +421910 660 504 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K011736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Poliak, nar. 29.08.1974
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 238 717
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ján Poliak, nar. 29.08.1974, trvale bytom Terézie Vansovej 311/18, 962 01 Zvolenská
Slatina, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Poliak - EPG ROCK ON !, Terézie Vansovej 311/18, 962
01 Zvolenská Slatina, IČO: 40238717, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici,
spis. zn: 5OdK/24/2021, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je
vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V
zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

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

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

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
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(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K011737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Michal Oláh, nar. 19.09.1992 trvalý pobyt :
Cintorínska
421/19, 962 12 Detva v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/504/2020,
ponúka opakovane na predaj v 1. kole verejného ponukového konania nasledovný majetok :
Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok
osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER typ 23/1V5/2 diesel
evidenčné číslo : DT 628BL
VIN: VF7231V5215668241
rok výroby : 1998
výkon motora: 63kW
obsah motora : 2446 cm3
prevodovka : MT/5
farba : biela
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : opotrebované
Súpisová hodnota 700,- EUR.
(Pozn. vozidlo sa nachádza v mieste bydliska dlžníka : Cintorínska 421/19, Detva, pre potrebu ohliadky
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vozidla uvádzam telefonický kontakt na dlžníka : 0940 201 743).

Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/504/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 700,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55042020.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. +421910 660 504 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K011738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Podkonický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerín 96, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/103/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/103/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Spis. zn. správcu

: 5OdK/103/2020 S1646
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Spis. zn. súdu : 5OdK/103/2020

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/103/2020-12 zo dňa 27.02.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 45/2020 dňa 05.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Pavol Podkonický,
nar. 17. 11. 1971, trvale bytom Čerín 96, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil
správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Nakoľko správkyňa splnila rozvrh výťažku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 25.02.2021 pod č. OV
38/2021, týmto správkyňa v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Pavol Podkonický, nar. 17. 11. 1971, trvale bytom Čerín 96, 974 01 Banská Bystrica, sa KONČÍ z
dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K011739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barányi Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Kollára 1614 / 13, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1996
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/398/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/398/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/398/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ladislav Barányi, nar. 15.09.1996, J. Kollára 1614/13, 984 01 Lučenec, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 22.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka
Veriteľ

IČO:

Združenie na ochranu
investorov - občanov
Združenie na ochranu
investorov - občanov
Združenie na ochranu
investorov - občanov

práv IČO:
45741867
práv IČO:
45741867
práv IČO:
45741867

Ulica:

Číslo: Obec

Strakova 1
Strakova 1
Strakova 1

PSČ: Štát

Bratislava - mestská časť
Slovenská
81101
Staré Mesto
republika
Bratislava - mestská časť
Slovenská
81101
Staré Mesto
republika
Bratislava - mestská časť
Slovenská
81101
Staré Mesto
republika

Prihlásená
suma
Celková suma

–

2672,14 €
775,32 €
363,91 €

KORE management, k.s., správca

K011740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lauryn Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 63, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1961
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jaromír Lauryn, nar. 23.12.1961, trvale bytom Túrová 63, 962 34 Túrová, podnikajúci pod obchodným
menom: Jaromír Lauryn, Túrová 63, 962 34 Túrová, IČO: 47330902 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž
223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K011741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lauryn Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 63, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1961
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Jaromír Lauryn, nar. 23.12.1961, trvale bytom Túrová 63, 962 34 Túrová, podnikajúci pod obchodným
menom: Jaromír Lauryn, Túrová 63, 962 34 Túrová, IČO: 47330902 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK39 0900 0000 0051 4508
7269 , BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K011742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lauryn Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 63, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1961
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/8/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/8/2021
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“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jaromír Lauryn, nar. 23.12.1961, trvale bytom Túrová 63, 962 34 Túrová, podnikajúci pod obchodným menom:
Jaromír Lauryn, Túrová 63, 962 34 Túrová, IČO: 47330902 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok
Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.01.2021, sp. zn. 2OdK/8/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 28/2021 dňa 11.02.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1888 (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 Jaromír Lauryn, born on 23.12.1961, with permanent address at Túrová 63, 962 34 Túrová,
business name Jaromír Lauryn, with business residence Túrová 63, ID No.: 47330902 (hereinafter referred to as
the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 29.01.2021, ref. No.
2OdK/8/2021 published in the Commercial report No. 28/2021 of 11.02.2021 was proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was
appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 16.02.2021
Zvolen, on 16.02.2021
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K011743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáčová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 321, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/378/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Emília Krnáčová, narodená: 20.09.1975, bytom Krivec 321,
962 05 Hriňová, obchodné meno - Emília Krnáčová DENI - TRAVEL, s miestom podnikania Krivec 321, 962 05
Hriňová, IČO – 45600716, na majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
2OdK/378/2020 zo dňa 04.08.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 153/2020 zo dňa 10.08.2020,
vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s 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“) 1. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníčky zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Druhom: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 244 m2
Štát: Slovenská republika, obec: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen
Číslo listu vlastníctva: 8041
Parcelné číslo: 2187/167
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 566.00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zapísania do súpisu: 08.02.2021
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 2OdK/378/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 23782020, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca podáva návrh na vklad do katastra nehnuteľností a znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím
majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníčkin príbuzný v priamom rade, jej
súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníčky
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk 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 50% 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Ak úspešný záujemca nepodá návrh na vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy,
má správca právo na odstúpenie od zmluvy a úspešný záujemca je povinný strpieť prepadnutie 50% ním zloženej
zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K011744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marika Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 424, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/506/2020 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/506/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 26.02.2021 som vyhotovil návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 02.03.2021
zverejnený v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 41/2021 pod K010414.
Dňa 04.03.2021 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v 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“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Marika Kohútová, nar. 14.07.1965, trvale
bytom Banská Belá 424, 969 01 Banská Štiavnica, pod sp. zn.: 2OdK/506/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marika Kohútová, nar. 14.07.1965, trvale
bytom Banská Belá 424, 969 01 Banská Štiavnica, pod sp. zn.: 2OdK/506/2020, sa zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 04.03.2021
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K011745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kozáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/566/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/566/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Kozáriková, nar. 30.09.1965, bytom Budovateľská 1332/7, 969 01
Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jana Kozáriková, s miestom podnikania Gen. L.
Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 41 627 601, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodom vestníku č. 42/2021 dňa 03.03.2021
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty a to:
·

osobný automobil VW Golf Rabbit TDI, EVČ: BS 124 AS, hatchback 3 dv., dátum prvej evidencie vozidla
1996, fialová metalíza, súpisová hodnota 1.000,- Eur.

I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 5OdK/566/2020 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. Predmetom ponuky môžu byť súpisové
položky samostatne.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 56620. Ponúkaná kúpna cena musí byť
pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Najnižšia ponúkanú cenu musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty
majetku.
4. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
6. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci.
7. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Ťahún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 535/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/544/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/544/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
ODDELENÁ PODSTATA
Zabezpečený veriteľ:
Zabezpečená pohľadávka:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
E-KN 122
ostatná plocha

Slovenská konsolidačná, a.s.
Vedená v zozname pohľadávok pod č. 3/1
Pozemky
Výmera v m2
268

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

LV č. Štát, obec, katastrálne územie
836 SR, Lutila, Lutila

Spoluvl. podiel
1/1

Hodnota v EUR
831,93

02.03.2021
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku sa vzťahujú nasledovné zabezpečovacie práva („ZP“):

Pohľ.
č.

Druh ZP

Zabezpečená
suma

Deň vzniku
ZP
Poradie
ZP
Deň
registrácie

Právny dôvod vzniku ZP

Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva k nehnuteľnosti č.
9005131/1/1248823/12 zo dňa 02.11.2012, vydané Colným úradom
Banská Bystrica
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vedená v zozname pohľadávok pod č. 3/1 prihlásená vo výške
331,93 € Colný nedoplatok vyplývajúci z Rozhodnutia o uložení pokuty č. 9005131/1/1031021/2012, zo dňa 12.06.2012, na základe
ktorého bol daňový dlžník povinný uhradiť pokutu vo výške 331,93 €.
Deň vzniku
ZP
Pohľ.
Zabezpečená
Poradie
Druh ZP
Právny dôvod vzniku ZP
č.
suma
ZP
Deň
registrácie
3/1

Záložné
právo

11.12.2012

331,93 €

14.12.2012

Prvé

Rozhodnutie o zriadení daňového záložného práva k nehnuteľnosti č.
1095131/1/458150/2013 zo dňa 25.09.2013, vydané Colným úradom
07.11.2013
Banská Bystrica
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vedená v zozname pohľadávok pod č. 3/2 prihlásená vo výške
500,00 € ako Colný nedoplatok vyplývajúci z Rozhodnutia o uložení pokuty č. 9005131/1/369318/2013, zo dňa 31.07.2013, na
základe ktorého bol daňový dlžník povinný uhradiť pokutu vo výške 500,00 €.
3/2

Záložné
právo

04.11.2013

500,00 €

Druhé

LEGES Recovery k.s.
správca

K011747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 108, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1985
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/409/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/409/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: : Anna Suchá, nar. 28.01.1985, trvale bytom 967 01 Kopernica 108, oznamuje, že
v konkurze bol zistený majetok, ktorý v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR podliehal konkurzu.
Zistený majetok – osobné motorové vozidlo, ALFA ROMEO rok výroby 2000 sa nepodarilo speňažiť ani v troch
realizovaných ponukových kolách a tento majetok prestal podliehať konkurzu.
Na základe uvedeného správca v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením č. k. 4
Odk/409/2020 zo dňa 09.09.2020, ktoré bolo uverejnené v OV č. 178/2020 dňa 16.09.2020, sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 01.03.2021
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K011748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Pastier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 596/143, 965 01 Źiar n Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1965
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/219/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka: Richard Pastier, nar.11.07.1965, trvale
bytom SNP 596/143,965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR)
nasledovné:
Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vlastného šetrenia a vyhlásenia dlžníka, spísal zistený majetok dlžníka tak do oddelených podstát záložných
veriteľov: SR Daňový úrad Banská Bystrica a Slovenská konsolidačná, a.s., ako aj všeobecnej konkurznej
podstaty.
Správca speňažil majetok spísaný v oddelených konkurzných podstatách ako aj vo všeobecnej podstate na
základe pokynov príslušných orgánov av súlade s ustanoveniami ZKR.
Oznámenie o zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
222/2019 dňa 18.11. 2019 a samotný rozvrh v OV č.243/2019 dňa 17.12.2019.
Správca k dnešnému dňu uspokojil z výťažku speňaženého majetku veriteľov, ktorí si prihlásili pohľadávky do
konkurzu.
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Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2 OdK/219/2019 dňa 12.03.2019, uverejneným v OV č. 54/2019 dňa 18.03.2019, sa končí z dôvodu, že bol
splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 04.03.2021
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K011749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubandová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1184 / 6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/366/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/366/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Gabriela Kubandová, nar. 08. 12. 1982, Štefana Maliaka 590/2, 050 01 Revúca, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 2OdK/366/2017 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 oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Mesto Revúca, Námestie Slobody 13/17, Revúca,
IČO: 00 328 693.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K011750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubandová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1184 / 6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/366/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/366/2017
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: Gabriela Kubandová, nar. 08. 12. 1982, Štefana Maliaka 590/2, 050 01 Revúca, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 2OdK/366/2017 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.
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JUDr. Stela Chovanová, správca

K011751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauberová Táňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Cesta 805/35, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/462/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/462/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Táňa Tauberová, nar. 16. 09. 1961, trvale bytom Banská cesta 805/35, 967 01 Kremnica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 2OdK/462/2020, týmto v zmysle
ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška
veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 35 807 598, a to Prihláška pohľadávky
por. č. 1, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka v celkovej výške 1.078,07 € v poradí: E - iná
pohľadávka, ktorá bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l a § 32 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“):
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Popretie a zistenie pohľadávky
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.
6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
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.
9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11) Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
13) 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.
14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

JUDr. Stela Chovanová, správca

K011752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taragoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korpašská 2330 / 54, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“), správca
dlžníka: Rudolf Taragoš, nar. 05.10.1984, trvale bytom Korpašská 54, 082 21 Veľký Šariš (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §167n, ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 29/2021 dňa 12.02.2021 a to súpisová zložka majetku:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: záhrada, Okres: Prešov, Obec: Veľký Šariš,
Katastrálne územie: Veľký Šariš, Štát: SR, Číslo LV: 3376, parcela registra C, na parcele č. 385/1 o výmere 95
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4, Súpisová hodnota majetku: 593,75 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021,
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: záhrada, Okres: Prešov, Obec: Veľký Šariš,
Katastrálne územie: Veľký Šariš, Štát: SR, Číslo LV: 3376, parcela registra C, na parcele č. 389/2 o výmere 102
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4, Súpisová hodnota majetku: 637,50 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021,
3) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Renault Clio,
ev. č.: PO988CF, VIN: VF1CB0A0F18594527, farba čierna metalíza, druh karosérie: AB hatchback 3dv., rok
výroby 1998, Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 300,-, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Popis hnuteľnej veci: Osobné motorové vozidlo zn. Daewoo Lanos,
ev. č.: PO363CX, VIN: KLATF48YEWB262582, farba zelená metalíza svetlá, druh karosérie: AA sedan, rok
výroby 1998, Spoluvlastnícky podiel (zlomok) Dlžníka: 1/1, Súpisová hodnota v €: 800,-, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.02.2021.
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrtekel.spravca@gmail.com.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Slavomír Tekeľ, Námestie slobody 2, 066
01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/435/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664 3491, v poznámke uviesť: Taragoš
Rudolf, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Nasledne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapec Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4855 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/388/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/388/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Matúš Kapec, nar. 21.09.1985, trvale bytom Tomášikova 6, 080 01 Prešov,
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Kapec BLACK TAXI, s miestom podnikania Tomášikova 4855/6, 080
01 Prešov, IČO: 50 028 677 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé opakované kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 4/2021 dňa 08.01.2021 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Toyota Avensis 2,0,
§ 167h ods. 1, §
31.12.2020
ŠPZ: PO336FS, VIN: SB1EK76L30E020664, farba 1/1
3000,167i ZKR
čierna metalíza, rok výroby 2010

V I. opakovanom kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si
záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. opakované
kolo – verejné ponukové konanie – 5OdK/388/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Kapec
Matúš, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Následne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K011754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhradie 52 / 50, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/280/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 27.01.1987, Podhradie 52/50, 086 33 Zborov (ďalej aj ako
len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé kolo
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 14/2021 dňa 22.01.2021 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, ŠPZ:
§ 167h ods. 1, §
18.01.2021
BJ265AC, VIN: TMBZZZ1U0W2109316, farba modrá 1/1
500,167i ZKR
metalíza, rok výroby 1998

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 3OdK/280/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Ferencová
Renáta, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Následne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca
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K011755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 417, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/114/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/114/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní – Odplatné postúpenie pohľadávky – 3. kolo
Dňa 15.01.2021 bolo v OV č. 9/2021 uverejnené oznámenie č.: K002412 o konaní 3. kola ponukového konania za
účelom odplatného postúpenia pohľadávok dlžníka zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Podľa § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatrenaich v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28.02.2021
povinní upustiť od vykoannia dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového
konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.
Preto sa pôvodne vyhlásené 3. kolo ponukového konania neuskutočnilo.
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie 3. kola ponukového konania na odplatné postúpenie pohľadávok zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty. Toto ponukové konanie sa vzťahuje na tieto súpisové zložky: č. 8. až 11. a č. 13. až
25..
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 138/2020 zo dňa 20.07.2020 pod č.: K056144.
Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty týkajúca sa speňažovaných peňažných pohľadávok,bola
uverejnená v OV č. 230/2020 zo dňa 30.11.2020 pod č.: K086375.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom sú tieto peňažné pohľadávky:

Mena

Práv.
dôvod
vzniku

Eur

Faktúra č.
06005

Eur

Faktúra č.
06006

Súp.
zl.č.

Pôvodná
suma

Aktuálna
suma

8.

7.285,10

6095,10

9.

5.506,41

5506,41

10.

1.030,77

148,32

11.

673,39

673,39

Eur

13.

14.998,40

9.447,40

14.

19.756,02

19.756,02

Eur

Faktúra č.
08053

Dlžník

Stav pohľadávky

Uhradená čiastočne dňa 01.01.2019

Branislav Kočiš

Milan Matejovský

Neuhradená ani čiastočne.

Uhradená
21.10.2010.

čiastočne,

naposledy

dňa

Faktúra č.
10054

Neuhradená – neprihlásená do konkurzu: OS
KE I, sp. zn. 32K/35/2011 (Konečný rozvrh
výťažku uver. v OV č. 11/2018 zo dňa
16.01.2018 č.: K003367)

Eur

Faktúra č.
11041

Uhradená čiastočne, naposledy dňa 01.01.2019

Eur

Faktúra č.
11052

Neuhradená ani čiastočne.

Imrich
KOZLO-Gastro
služby, IČO: 41066111

ITARES spol. s r.o., IČO:
36195197

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621
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15.

24.996,30

23.496,30

16.

9.008,26

9.008,26

17.

15.880,20

15.880,20

18.

271,32

271,32

19.

62.812,13

20.

43.943,70
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Eur

Faktúra č.
11059

Uhradená čiastočne dňa 10.07.2015

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

Eur

Faktúra č.
11063

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

Eur

Faktúra č.
11074

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

Eur

Faktúra č.
11076

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

62.812,13

Eur

Faktúra č.
11083

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

43.943,70

Eur

Faktúra č.
11084

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

21.

10.751,40

10.751,40

Eur

Faktúra č.
12029

Neuhradená ani čiastočne.

M2TRANSPORT, s.r.o.,
IČO: 36693936

22.

5.191,80

5.191,80

Eur

Faktúra č.
13010

Neuhradená ani čiastočne.

M2TRANSPORT, s.r.o.,
IČO: 36693936

6.712,80

6.712,80

Eur

Faktúra č.
13022

Neuhradená ani čiastočne.

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

237,12

Eur

Faktúra č.
13031

Uhradená čiastočne dňa 30.01.2014

BASTAG SK, s.r.o., IČO:
44751621

540

Eur

Faktúra č.
13063

Neuhradená ani čiastočne.

LADISLAV DUDI, IČO:
46110224

23.

24.

1.647,12

25.

540

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o odplatné postúpenie vyššie označenej peňažnej pohľadávky doručia svoje písomné
ponuky v zapečatenej obálke s označením „Konkurz 4OdK/114/2020 PONUKA_3.kolo – NEOTVÁRAŤ“
na adresu správcovskej kancelárie: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01
Prešov, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené do správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.
2. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na jej účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú výšku odplaty, ktorú za postúpenie predmetnej pohľadávky ponúka. Do poznámky je
potrebné k platbe uviesť: 4OdK/114/2020_3.kolo.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba.
5. Písomné podklady k peňažným pohľadávkam, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania sú k
dispozícii záujemcom na nahliadnutie v správcovskej kancelárii: JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.,
správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov. V prípade záujmu, je potrebné sa na nahliadnutie vopred ohlásiť, a
to buď telefonicky na č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou správou doručenou na: bereznaninova@epravnesluzby.sk.
6. Záujemca musí mať vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania
ponukového konania vylúčený. Ponukového konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v
ktorých má dlžník, alebo niektorá z blízkych osôb dlžníka, majetkovú účasť.
7. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické
osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako
1 mesiac.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Záujemca predkladá záväzný návrh odplaty za postúpenie buď 1 peňažnej pohľadávky alebo viacerých
peňažných pohľadávok, o ktorú/-é má záujem tak, že ich označí číslom zhodným s číslom príslušnej
zložky v súpise majetku všeobecnej podstaty.
9. Otvorenie obálok, s včas doručenými ponukami, sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie
správkyne, a to v lehote 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku
oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa záznam, ktorý založí do správcovského spisu. Otváranie
obálok je neverejné.
10. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu odplatu. V
prípade rovnocenných ponúk budú záujemcovia, ktorí predložili najvyššie rovnocenné odplaty, vyzvaní,
aby svoje ponuky doplnili.
11. Správkyňa bezodkladne po vyhodnotení ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola
prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou Zmluvu o postúpení pohľadávky/pohľadávok,
najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha zložená záujemcom podľa
bodu 3) sa započíta na odplatu za postúpenie pohľadávky/pohľadávok.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na odplatu.
Prešov, dňa 04.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K011756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/554/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/554/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu František Bilý, nar. 03.09.1982, Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 5OdK/554/2019, zo dňa 26.07.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 01.08.2019, v Obchodnom vestníku č.
147/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaľko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 762 / 95, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdS/4/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdS/4/2020
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdS/4/2020-49 zo dňa 27.11.2020 rozhodol o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi dlžníkovi Ing. Marek Vaľko, nar.: 08.05.1981, trvale bytom Námestie sv. Martina 95, 082 71 Lipany,
uznal konanie o určenie splátkového kalendára za hlavné insolvenčné konanie a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Peter Bartoš, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1991 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 233/2020 dňa 03.12.2020, pod podacou značkou
„K087197“.
JUDr. Peter Bartoš, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Marek Vaľko, nar.: 08.05.1981, trvale bytom
Námestie sv. Martina 95, 082 71 Lipany, týmto v súlade s ust. § 168c ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje, že pomery dlžníka neumožňujú zostaviť
splátkový kalendár.
Možnosti dlžníka správcovi nedovoľujú zostaviť návrh splátkového kalendára tak, aby bol splniteľný a zároveň v
súlade so zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K záveru o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára správca dospel po preskúmaní pomerov dlžníka a
šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i a § 168c zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
vzhľadom na možnosti dlžníka, najmä s prihliadnutím na pomer záväzkov k hodnote majetku dlžníka,
budúcich príjmov, nevyhnutných výdavkov na zabezpečenie bývania a základných životných potrieb dlžníka a
jeho vyživovaných osôb, na plnenie vyživovacej povinnosti dlžníkom a na plnenie oddlžením
nedotknutej pohľadávky.
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia správcu v Obchodnom vestníku sa konanie o určenie splátkového kalendára končí
a zanikajú účinky ochrany pred veriteľmi. Proti tomuto procesnému postupu nie sú prípustné žiadne procesné
prostriedky obrany.
Dlžníkovi Ing. Marek Vaľko, nar.: 08.05.1981, trvale bytom Námestie sv. Martina 95, 082 71 Lipany správca
odporúča, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

JUDr. Peter Bartoš, správca

K011758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Duda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 843/1, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/800/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/800/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/800/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Arpád Duda, nar. 23.06.1976, Moyzesova 843/1, 083 01 Sabinov som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 2OdK/800/2019, zo dňa 02.12.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 06.12.2019, v Obchodnom vestníku č.
236/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K011759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/11/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/11/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Richard Demeter, nar. 03.05.1974, Festivalova 135/14, 089 01 Svidník som na
základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 4OdK/11/2019, zo dňa 26.09.2019, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 02.10.2019, v Obchodnom vestníku č.
190/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO B, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľovská 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 025 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2021 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka AMARO B, s.r.o., IČO: 44
025 301, Súľovská 3, 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese:
Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie
správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com.
JUDr. Marek Gula
správca dlžníka

K011761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO B, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súľovská 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 025 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2021 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1343, správca dlžníka AMARO B, s.r.o., IČO: 44
025 301, Súľovská 3, 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom,
ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že výška preddavku na
trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur.

Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca dlžníka

K011762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskorová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607 / 6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/47/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Simona Piskorová, nar. 14.02.1984, trvale bytom
Palárikova 1607/6, 069 01 Snina oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia §85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 5OdK/47/2021 S759 možno
nahliadať v sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do
11.30 hod. a od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania
do poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0917 428 373.

JUDr. Vladimír Šatník, správca

K011763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskorová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1607 / 6, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/47/2021 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/47/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Simona Piskorová,
nar. 14.02.1984, trvale bytom Palárikova 1607/6, 069 01 Snina, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov č. 5OdK/47/2021-18 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Simona Piskorová, nar. 14.02.1984, trvale bytom Palárikova 1607/6, 069
01 Snina (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court
in Prešov No. 5OdK/47/2021-18, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 41/2021 dňa 02.03.2021 a
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 41/2021 on
02th of March 2021 and became valid on 03th of March 2021. The bankruptcy procedure was declared as
of this date.
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 adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 5OdK/47/2021. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. 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 dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/47/2021. Applications that will not be delivered in time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as 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 filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
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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. 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. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings 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 will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. 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. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K011764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jenčík František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2505 / 26, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1965
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/37/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/37/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.
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Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 308, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1992
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/265/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/265/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 26, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1958
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/662/2019 S1880
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Okresný súd Prešov
2OdK/662/2019
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Volk Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Ľubovňa ., 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1956
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/183/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/183/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
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PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokuľa Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 84, 068 01 Kalinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1961
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/241/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/241/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEXTETO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 2740, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 012
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoeova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: SEXTETO s.r.o. v konkurze, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012 (ďalej
len „Úpadca“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
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Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K011770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňo Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 18, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/331/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/331/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár
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K011771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1789/32, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/220/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/220/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bindzár Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1978
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:
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Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlička Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1967
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/410/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/410/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 61 / 79, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1983
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/363/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/363/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazur Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 231 / 7, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1970
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1965
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/16/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/16/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakašová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/43/2021 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/43/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Irena Rakašová, nar. 16.11.1970, trvale bytom M. R.
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Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, štátny občan SR ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/43/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4
zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu: Levočská 2, 0800 01 Prešov v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:00 13:00 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese:
slavomir.kollar@gmail.com
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K011778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Grošaft
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlov 192, 086 04 Kružlov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/124/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/124/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Gabriel Grošaft, nar. 06.10.1962, Kružlov 192, 086 04 Kružlov som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 2OdK/124/2018, zo dňa 23.03.2018, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.03.2018, v Obchodnom vestníku č.
63/2018.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K011779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širota Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6629 / 29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1985
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakašová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/43/2021 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/43/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Irena Rakašová, nar. 16.11.1970, trvale bytom M. R.
Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/43/2021, , týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej
podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet vedený v mBank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0144 0094.
Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K011781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1955
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/27/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/27/2021
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Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakašová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/43/2021 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/43/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Slavomír Kollár, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1288, so sídlom
kancelárie: Levočská 2, 080 01 Prešov ako správca dlžníka: Irena Rakašová, nar. 16.11.1970, trvale bytom M. R.
Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany, štátny občan SR ( ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/43/2021, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
- žiadny majetok

Mgr. Slavomír Kollár, správca

K011783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňaková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 255/29, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1981
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/311/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/311/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zmene sídla kancelárie správcu

PILÁT Insolvency Services, k. s., značka správcu S1880, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu z pôvodnej adresy Remeniny 112, 094 31 Remeniny na novú adresu:

Levočská 4, 080 01 Prešov.

Kontaktné údaje, ako aj úradné hodiny kancelárie zostali nezmenené.

S úctou
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie, komplementár

K011784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Ferko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kučín 136, 094 21 Kučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/715/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/715/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Stanislav Ferko, nar. 03.02.1986, Kučín 136, 094 21 Kučín som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 5OdK/715/2019, zo dňa 09.09.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 13.09.2019, v Obchodnom vestníku č.
177/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 498/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/132/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/132/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Michaela Halušková, nar. 28.11.1986, Nábrežná 498/13, 089 01 Svidník som na
základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 2OdK/132/2020, zo dňa 28.02.2020, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 05.03.2020, v Obchodnom vestníku č.
45/2020.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K011786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 421/62, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/277/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Horvát, nar. 23.06.1978, Kukorelliho 421/62, 094
31 Hanušovce nad Topľou v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/277/2020, 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 dňa 22.2.2021 doručená
prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa – EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.544,98 Eur.
Mgr. Matej Ambroz, správca
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K011787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 574 / 21, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/452/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/452/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - nehnuteľnosť popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/1 záhrada o výmere 261 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-ina,
súpisová hodnota: 100,38 €
súpisová zložka majetku č. 2 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/1 záhrada o výmere 261 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 7/156-in,
súpisová hodnota: 117,11 €
súpisová zložka majetku č. 3 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 1/26-ina, súpisová hodnota: 191,54 €
súpisová zložka majetku č. 4 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 7/156-in, súpisová hodnota: 223,46 €
súpisová zložka majetku č. 5 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/3 záhrada o výmere 1303 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-ina,
súpisová hodnota: 501,15 €
súpisová zložka majetku č. 6 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou,
List vlastníctva: 60, parcela: CKN č. 2853/3 záhrada o výmere 1303 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 7/156-in,
súpisová hodnota: 584,68 €
súpisová zložka majetku č. 7 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k stavbe, Štát: Slovenská republika,
Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou, List
vlastníctva: 60, stavba: dom súp.č. 385 na parcele CKN č. 2853/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/26-ina,
súpisová hodnota: 384,62 €
súpisová zložka majetku č. 8 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k stavbe, Štát: Slovenská republika,
Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Hanušovce nad Topľou, Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou, List
vlastníctva: 60, stavba: dom súp. č. 385 na parcele CKN č. 2853/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 7/156-in,
súpisová hodnota: 448,71 €

V Prešove, 4.3.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca
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K011788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Závodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 101, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2014 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Karol Závodský, nar. 31.08.1960, bytom 066 01 Kochanovce 101
Sp. zn.: 1K/74/2014

v zmysle ust. § 98 a § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) vyhlásil malý konkurz na majetok vyššie uvedeného dlžníka na
základe uznesenia sp. zn. 1K/74/2014 zo dňa 22.12.2014, právoplatné a vykonateľné dňa 01.01.2015 a za
správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martina Kirňaka, so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov (terajšia
adresa sídla správcu Vajanského 43, Prešov), uverejnené oznámením o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku 248/2014 dňa 31.12.2014 pod K025461.

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, informoval
zahraničných veriteľov o vyhlásení konkurzu, prijímal prihlášky veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca
riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala 02.04.2015 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že
správca bol ponechaný v tejto funkcii naďalej. Za zástupcu veriteľov bola zvolená Slovenská sporiteľňa, a.s.

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášok veriteľov, obhliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril súpis majetku v zmysle §76 ods.1
ZKR osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu.

V zmysle §69 ods. a) ZKR „Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí majetok zabezpečujúci pohľadávku
zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom, ktoré je na majetku právom jediným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi inými zabezpečovacími právami
zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším (ďalej len „prednostné
zabezpečovacie právo“).“

Súpis majetku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.:

Por.č. Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty

Výťažok
speňaženia

Pozemok parcela registra „C“ č. 105, záhrady o výmere 452 m2, zapísaný na LV č. 349, okres Humenné, obec
Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
Pozemok parcela registra „C“ č. 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, zapísaný na LV č. 349, okres
2.
Humenné, obec Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
Stavba- rodinný dom, súpisné č. 835, stojaci na pozemku parc.č. 106, zapísaná na LV č. 349, okres Humenné,
3.
obec Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
SPOLU:
57 500,- Eur
1.

Oddelená podstata bola vytvorená pre zabezpečeného veriteľa v prvom poradí záložného práva (v zmysle
Rozhodnutia správy katastra V 338/11 o zriadení záložného práva na pozemky na LV č. 349, zápis vykonaný dňa
01.04.2011): Slovenská sporiteľňa, a.s., na základe 1 prihlášky zabezpečenej pohľadávky, správcovi
doručenej dňa 23.01.2015, vo výške 190 627,89 EUR. Správca prihlášku označil za úplnú a zapísal ju do
zoznamu pohľadávok.
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečuje aj pohľadávku veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, veriteľa
v druhom poradí. Veriteľ má pohľadávky zabezpečená záložným právom v počte 1 prihláška spolu vo výške
12 182,27 EUR.
Pohľadávky zabezpečené záložným právom v druhom poradí v počte 1 prihláška, spolu vo výške 12 182,27 EUR
veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, boli postúpené novému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; ktorý sa stal nadobúdateľom postavenia zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty v zmysle uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/74/2014 - 163 zo dňa
09.03.2017.
Keďže z výťažku nie je možné uspokojiť v celom rozsahu ani pohľadávku veriteľa v prvom poradí, veriteľ
v druhom poradí nebude z výťažku oddelenej podstaty uspokojení v žiadnom rozsahu.
Nehnuteľnosti zaradené do súpisu oddelenej podstaty správca v súlade so záväznými pokynmi zabezpečeného
veriteľa speňažil prostredníctvom dražobnej spoločnosti DRAŽOBNÍK, s.r.o. v 3.kole dražby dňa 22.05.2019
za sumu 57.500,- EUR.
Slovenská sporiteľňa, a.s. si prihlásila pohľadávku v celkovej výške 190.627,89 Eur, po odpočítaní sumy
45.082,39,- Eur v ktorej bola uspokojená, ostáva suma 145 545,50 Eur na uspokojenie vo všeobecnej podstate.
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.

Čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.

Konečný rozvrh z oddelenej podstaty bol realizovaný.
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Súpis majetku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s.:

Výťažok
speňaženia

Por.č. Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty
Parc. č. 360/9, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, zapísané na LV č.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
Parc. č. 360/46, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, zapísané na LV č.
2.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
Parc. č. 360/47, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, zapísané na LV č.
3.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
Parc. č. 360/46, Rodinný dom č. 1(Bungalov č.11), súp. č. 600, zapísané na LV č.
4.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
SPOLU:
1.

1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
63.300,- Eur

Oddelená podstata bola vytvorená pre zabezpečeného veriteľa v prvom poradí záložného práva (v zmysle
Rozhodnutia správy katastra V 3174/08 o zriadení záložného práva na pozemky na LV č. 1038, zápis vykonaný
dňa 25.07.2008): Všeobecná úverová banka, a.s., na základe 1 prihlášky zabezpečenej pohľadávky,
správcovi doručenej dňa 16.02.2015, vo výške 62.850,81 EUR. Správca prihlášku označil za úplnú a zapísal ju
do zoznamu pohľadávok.
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečuje aj pohľadávku veritreľa SR-Daňový úrad Prešov, veriteľa
v druhom poradí. Veriteľ má pohľadávky zabezpečená záložným právom v počte 3 prihlášky spolu vo výške
119.817,73 EUR.
Pohľadávky zabezpečené záložným právom v druhom poradí v počte 3 prihlášky, spolu vo výške 119.817,73 EUR
veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, boli postúpené novému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; ktorý sa stal nadobúdateľom postavenia zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty v zmysle uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/74/2014 - 163 zo dňa
09.03.2017.
Keďže z výťažku nie je možné uspokojiť v celom rozsahu ani pohľadávku veriteľa v prvom poradí, veriteľ
v druhom poradí nebude z výťažku oddelenej podstaty uspokojení v žiadnom rozsahu.
Nehnuteľnosti zaradené do súpisu oddelenej podstaty správca v súlade so záväznými pokynmi zabezpečeného
veriteľa speňažil prostredníctvom dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. v 1.kole dražby dňa 05.06.2018
za sumu 63.300,- EUR.
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.

VÚB, a.s. si prihlásila pohľadávku v celkovej výške 62 850,81 Eur, po odpočítaní sumy 52.427,73 Eur v ktorej bola
uspokojená, ostáva suma 10 423,08 Eur na uspokojenie vo všeobecnej podstate.
Čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.

Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č. 140/2018 zo dňa 23.07.2018, č. zver. K052909 Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.

Konečný rozvrh z oddelenej podstaty bol realizovaný.
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Správca eviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok. Správca eviduje spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

Spor žalobcu Ing. Nadežda Závodská proti žalovanému JUDr. Martin Kirňak, správca úpadcu Ing. Karol Závodský
o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty. Písomným podaním zo dňa 25.04.2017 vzal žalobca žalobu
v celom rozsahu späť.

Čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný. Bol realizovaný
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa
Slovenská sporiteľňa, a.s. a VÚB, a.s., prikladáme v prílohe.

Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č. 10/2021 zo dňa 18.01.2021, č. zver. K002623 Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

Zoznam prihlásených pohľadávok:

1.
2.
3.

Holcim (Slovensko) a.s.
Jana Matejková
Lukáš Kočnar – PRO FACTOR

Prihlásená
pohľadávka v €
100 734,84
62 932,18
984,16

4.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

1 991,26

5.
6.

ROSS Slovakia, s.r.o.
74,61
ROTAX ENERGO s.r.o.
41 269,34
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný
veriteľ Slovenská republika – Daňový 125 394,68
úrad Prešov
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný
veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, 6 096,46
a.s.)

P.č. Veriteľ

7.

8.

Zistená suma Popretá
Zabezpečená pohľadávka v €
v€
pohľadávka v €
100 734,84
62 932,18
984,16
0,00
(zanikla)
74,61
41 269,34
125 394,68

6 096,46

9.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

10.

Sociálna
poisťovňa
v Bratislave

11.

VÚB, a.s. (Consumer Finance Holding,
62 850,81
a.s.)

10 423,08

Spolu:

496 805,13

so

sídlom

190 627,89

145 545,50

3 350,28

3 350,28

596 306,51

V oddelenej podstate uspokojený vo
výške 45 082,39
(zvyšok - 145 545,50 prenesený do VP)

V oddelenej podstate uspokojený vo
výške 52 427,73 (zvyšok - 10 423,08
prenesený do VP)

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášok nezabezpečených veriteľov, obhliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril súpis majetku
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 14/2015, č. K001423, dňa 22.01.2015.
Súpis majetku všeobecnej podstaty:
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P.
Súpisová zložka majetku – zverejnené v OV 14/2015, č. K001423, dňa 22.01.2015
č.

Hodnota

149.362,93,1. Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546056793/0200, vedený vo VÚB, a.s., IČO: Eur
31 320 155, kde výška zostatku predstavuje 149.362,93,- Eur

2.

59.566,82,Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546063491/0200, vedený vo VÚB, a.s., IČO:
Eur
31 320 155, kde výška zostatku predstavuje 1.658.399,72,- Českých korún (CZK)

3. Iná majetková hodnota – obchodný podiel v spoločnosti Leni plus, s.r.o., IČO: 44 351 437, Čulenova 3, 066 01 Humenné
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

6.639,- Eur

Iná majetková hodnota – obchodný podiel v spoločnosti Š T I CH spol. s r.o., IČO: 36 471 127, Čulenova 3, 066
702.693,- Eur
01 Humenné
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 360/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, na LV č. 1038, k. ú. 10.590,- Eur
Košúty, obec Košúty, okres Galanta, SR
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 360/46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, na LV č. 1038, k. ú. Košúty, 2.340,- Eur
obec Košúty, okres Galanta, SR
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 360/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, na LV č. 1038, k. ú. 9.330,- Eur
Košúty, obec Košúty, okres Galanta, SR
Stavba – rodinný dom č. 1 – Bungalow č. 11, súpisné číslo 600, stojaci na parcele č. 360/46, na LV č. 1038, k. ú. 90.000,- Eur
Košúty, obec Košúty, okres Galanta, SR
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 105, záhrady o výmere 452 m2, na LV č. 349, k. ú. Humenné, obec Humenné, 2.617,50,- Eur
okres Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, na LV č. 349, k. ú. 2.782,50,- Eur
Humenné, obec Humenné, okres Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Stavba – rodinný dom, súpisné číslo 835, stojaci na parcele č. 106, na LV č. 349, k. ú. Humenné, obec Humenné, 15.000,- Eur
okres8Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4, Poľana 32, Humenné
Pozemok – parcela registra “C“ číslo 3052/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2794 m2, na LV č. 8145, k. ú. 5.000,- Eur
Humenné, obec Humenné, okres Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel: 498/2794
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 740, orná pôda o výmere 8363 m2, na LV č. 5386, k. ú. Senica, obec Senica, okres 1.000,- Eur
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/35, ostatné plochy o výmere 340 m2, na LV č. 4961, k. ú. Senica, obec Senica, 100,- Eur
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/50, ostatné plochy o výmere 263 m2, na LV č. 4961, k. ú. Senica, obec Senica, 100,- Eur
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/28, orná pôda o výmere 5728 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica, obec Senica, 1.000,- Eur
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 729, orná pôda o výmere 3050 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica, obec Senica, 1.000,- Eur
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 945/2, orná pôda o výmere 20940 m2, na LV č. 5585, k. ú. Senica, obec 2.000,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 622/1, orná pôda o výmere 3770 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica, obec Senica, 1.500,- Eur
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1048/2, orná pôda o výmere 11704 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica, obec 1.500,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 638/3, orná pôda o výmere 79407 m2, na LV č. 7431, k. ú. Senica, obec 5.000,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1048/1, lesné pozemky o výmere 309 m2, na LV č. 8479, k. ú. Senica, obec 100,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 945/1, lesné pozemky o výmere 360 m2, na LV č. 8480, k. ú. Senica, obec 50,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 946, lesné pozemky o výmere 399 m2, na LV č. 8480, k. ú. Senica, obec 50,- Eur
Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1978/ 22, orná pôda o výmere 9116 m2, na LV č. 1745, k. ú. Rovensko, obec
1.000,- Eur
Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1978/ 27, orná pôda o výmere 1863 m2, na LV č. 1745, k. ú. Rovensko, 200,- Eur
obec Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1979/ 5, trvalé trávne porasty o výmere 362 m2, na LV č. 1745, k. ú. Rovensko, 20,- Eur
obec Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1344, orná pôda o výmere 2186 m2, na LV č. 1642, k. ú. Béla Nad Cirochou, 10,- Eur
obec Béla Nad Cirochou, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/25
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 469, orná pôda o výmere 958 m2, na LV č. 1622, k. ú. Béla Nad Cirochou, obec 10,- Eur
Béla Nad Cirochou, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/25
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 931, trvalé trávne porasty o výmere 1797 m2, na LV č. 1622, k. ú. Béla 20,- Eur
Nad Cirochou, obec Béla Nad Cirochou, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/25
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 948, trvalé trávne porasty o výmere 2627 m2, na LV č. 1622, k. ú. Béla 20,- Eur
Nad Cirochou, obec Béla Nad Cirochou, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/25
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32. Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1024, trvalé trávne porasty o výmere 2678 m2, na LV č. 1622, k. ú. Béla 20,- Eur
Nad Cirochou, obec Béla Nad Cirochou, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/25
33. Peňažná pohľadávka v celkovej sume 8.298,40,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Alene Burcinovej, nar. 8.298,40,- Eur
8.2.1968, bytom Košická 9, Humenné
34. Peňažná pohľadávka v celkovej sume 6.638,78,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Zuzane Andrejčíkovej, nar. 6.638,78,- Eur
17.03.1948, bytom Sládkovičova 299/2, Snina

* červené – vylúčené, súp. zložka č. 3. a 4. vylúčená zverejnením v OV 27/2020, č. K012147, dňa
10.02.2020, súp. zložky 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32. vylúčené zverejnením v OV 85/2020, č. K035990,
dňa 05.05.2020
** zelené – súp. zložky č. 5., 6., 7., 8. preradené do OP zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s., zverejnené v OV
63/2015, č. K007171
*** modré – súp. zložky č. 9., 10., 11.. preradené do OP zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.,
zverejnené v OV 63/2015, č. K007171, dňa 01.04.2015

P.
Hodnota
Súpisová zložka majetku – zverejnené v OV 195/2015, č. K022060, dňa 12.10.2015
č.
27. Peňažná pohľadávka voči MetLife Amslico poisťovňa,a.s.-výplata odbavného zo zrušených poistných zmlúv vo výške
21.126,15 Eur
21.126,15 Eur

II.
Rozvrhová časť

A) Príjmy: 224 776,58 EUR

Výťažok zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty: 224 776,58 EUR

Por.č. Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty
1.
2.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
20.

Výťažok speňaženia v €
112 724,40
Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546056793/0200, vedený vo
(výsledná
suma,
po
VÚB, a.s., IČO: 31 320 155, kde výška zostatku predstavuje 149.362,93,- Eur
uplatnení bankovej záruky)
Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546063491/0200, vedený vo 63 925,52
VÚB, a.s., IČO: 31 320 155, kde výška zostatku predstavuje 1.658.399,72,- Českých korún (CZK)
Pozemok – parcela registra „C“ číslo 3052/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2794 m2, na LV č. 6 100
8145, k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel:498/2794
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 740, orná pôda o výmere 8363 m2, na LV č. 5386, k. ú. Senica,
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/28, orná pôda o výmere 5728 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica,
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 729, orná pôda o výmere 3050 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica,
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 945/2, orná pôda o výmere 20940 m2, na LV č. 5585, k. ú. Senica,
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 622/1, orná pôda o výmere 3770 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica,
4 992,021
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1048/2, orná pôda o výmere 11704 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica,
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
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Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1978/ 22, orná pôda o výmere 9116 m2, na LV č. 1745, k. ú.
Rovensko, obec Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
26.
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1978/ 27, orná pôda o výmere 1863 m2, na LV č. 1745, k. ú.
Rovensko, obec Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
27.
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1979/ 5, trvalé trávne porasty o výmere 362 m2, na LV č. 1745, k. ú.
Rovensko, obec Rovensko, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
14.
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/35, ostatné plochy o výmere 340 m2, na LV č. 4961, k. ú.
Senica, obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/50, ostatné plochy o výmere 263 m2, na LV č. 4961, k. ú.
15.
9 930,61
Senica, obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 638/3, orná pôda o výmere 79407 m2, na LV č. 7431, k. ú. Senica,
21.
obec Senica, okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Peňažná pohľadávka voči MetLife Amslico poisťovňa,a.s.-výplata odbavného zo zrušených poistných
27.
21 126,15
zmlúv vo výške 21.126,15 Eur
33.
Peňažná pohľadávka v celkovej sume 8.298,40,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Alene 150 + 5 114 (vymožené
Burcinovej, nar. 8.2.1968, bytom Košická 9, Humenné
zrážky)
34.
Peňažná pohľadávka v celkovej sume 6.638,78,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Zuzane
50
Andrejčíkovej, nar. 17.03.1948, bytom Sládkovičova 299/2, Snina
Finančná hotovosť - nevyčerpaná časť preddavku priznaná uznesením OS PO sp. zn. 1K/74/2014 zo dňa
35.
663,88
03.11.2015 zloženého dňa 04.12.2014 na účet OS PO pod D – 19, položka 132/2014.
SPOLU:
224 776,58
Pozemok parc.č. 914/5, ostatné plochy o výmere 8 m2, zapísané na LV č. 1054, okres Martin, obec Turčianska
Štiavnička, k.ú. Turčianska Štiavnička
25.

B) Výdavky: 19 964,14 EUR
1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate: 12 188,89 EUR
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate v zmysle § 46 vyhlášky 665/2005 Z. z. Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zostavený v zmysle § 87 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizáci.

Pri stanovení výšky pohľadávok proti všeobecnej podstate som postupoval v zmysle § 87 ods. 5 Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizáci, kde citujem „Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou
podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s
ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza
z výťažku získaného speňažením majetku.

P.č. Čas vzniku

Veriteľ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

05.01.2015
15.01.2015
20.01.2015
04.02.2015
04.02.2015
11.02.2015
06.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
24.03.2015

Správca
Správca
Správca
Správca
VÚB, a.s.
Správca
Správca
Správca
Správca
Správca

11

31.03.2015

12

05.05.2015

13

12.05.2015

Právny dôvod

Suma

Poštovné – Žiadosti o súčinnosť
9,20
Poštovné – Žiadosti o súčinnosť_VÚB, a.s.
2,70
Poštovné – Žiadosti o súčinnosť_exekútori
11,50
Poštovné – Potvrdenie_Slovenská sporiteľňa, a.s.
1,15
Oznámenie – informácie predmetom bankového tajomnstva
24
Cestovné náhrady – Kochanovce – miestne zisťovanie
38,76
Poštovné – Potvrdenie_Slovenská konsolidačná, a.s.
1,15
Poštovné – Potvrdenie_Holcin(Slovensko) a.s.
1,15
Poštovné – Potvrdenie_Sociálna poisťovňa, pobočka Poprad
1,15
Poštovné – Žiadosti o súčinnosť
5,40
Poštovné – Oznámenie_ROSS Slovakia, s.r.o., Potvrdenie JUDr. Frederika
Správca
2,30
Birkovám, advokát
Cestovné náhrady – Belá nad Cirochou – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť –
Správca
61,71
obec Belá nad Cirochou, okres Snina, k. ú. Belá nad Cirochou
Cestovné náhrady – Rovensko – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – obec
Správca
186,09
Rovensko, okres Senica, k. ú. Rovensko

Čas
uspokojenia

21.10.2015
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27.05.2015

Správca Poštovné – Oznámenie_Burcinová_EX Jakubčák
1,15
Cestovné náhrady – Senica – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť - obec
15 02.06.2015
Správca
206,89
Senica, okres Senica, k. ú. Senica
16 06.08.2015
Správca Poštovné – Zaslanie listín zo spisu_úpadca
1,60
17 14.09.2015
Správca Poštovné – Potvrdenie_MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
1,15
Paušálna odmena správcu
18 10.11.2015
Správca Paušálna odmena za výkon funkcie do konania I.schôdze veriteľov priznaná 663,88
uznesením OS Prešov, sp. zn. 1K/74/2014 zo dňa 03.11.2015.
19 03.12.2015
Správca Banka – Vyrovnanie prečerpania na účte č.02197212016/1111
40
20 22.04.2016
Správca Poštovné – Potvrdenie_Lukáš Kočár – PRO FACTOR
1,15
21 18.07.2016
Správca Poštovné – Vyjadrenie k odporu_OS HE
1,15
22 27.07.2016
Správca Cestovné – cesta na speňažované nehnuteľnosti
613,79
VŠ
ZP, Pohľadávka z titule neodvedenia preddavkov na poistné na zdravotné poistenie
23 16.12.2016
1.707,70
a.s.
za rok 2015 a za 01-10/2016
24 02.01.2017
Správca Poštovné – Vyčíslenie a uplatnenie trov_ OS HE
1,25
25 09.03.2017
Správca Poštovné – Výzva na zaplatenie_Andrejčíková
1,25
Zastupovanie v spore o vylúčenie majetku zo súpisu – advokátska kancelária
26 02.05.2017
Správca
2 400
JUDr. Marek Gula, s.r.o.
Cestovné náhrady – Senica – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť - obec
27 24.07.2017
Správca
179,58
Senica, okres Senica, k. ú. Senica
28 01.08.2017
Správca Poštovné – Informácia o speňažovaní majetku, k.ú. Senica 15 x
18,75
Znalecký posudok – vypracovaný znalcom – Ing. Pavlom Jánošíkom, zo dňa
29 13.09.2017
Správca
180
13.09.2017 (k.ú. Senica a Rovensko)
Cestovné náhrady – Rovensko – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – obec
30 10.10.2017
Správca
179,14
Rovensko, okres Senica, k. ú. Rovensko
31 19.10.2017
Správca Poštovné – Ponuka na odkúpenie podielu, k.ú. Senica 6x
7,20
32 16.01.2018
SPP, a.s. Faktúra za prerušenie dodávok plynu (č. 7416975940, 4900131330)
244,29
33 12.03.2018
Správca Notár – osvedčenie pravosti podpisu_JUDr. Andrašová
5,26
34 23.03.2018
Správca Mesto Prešov – osvedčenie fotokópie
6
35 23.03.1018
Správca Poštovné – Zaslanie zmlúv_Emil Krajčík Agro, s.r.o.
1,65
Cestovné náhrady – Belá nad Cirochou – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť –
36 20.04.2018
Správca
59,70
obec Belá nad Cirochou, okres Snina, k. ú. Belá nad Cirochou
37 06.06.1018
Správca Poštovné – Ponuka na odkúpenie podielu, k.ú. Senica 11x
14,85
38 05.09.2018
Správca Náklady – Matejková
860,05
39 23.06.2018
Správca Poštovné – Zaslanie zmlúv_Emil Krajčík Agro, s.r.o.
1,90
40 17.07.2018
Správca Notár – osvedčenie pravosti podpisu_JUDr. Andrašová
10,04
41 29.10.2018
Správca Poštovné – Návrh na uzavretie dohody – Ponuka na odkúpenie podielu
9
Znalecký posudok – vypracovaný znalcom – Ing. Evou Orgovánovou, zo dňa
42 19.11.2018
Správca
150
19.11.2018 (LV 8145, k.ú. Humenné)
43 26.11.2018
Správca Poštovné – Návrh na uzavretie dohody – Ponuka na odkúpenie podielu
21,60
44 15.02.2019
Správca Poštovné – Zaslanie KZ_Arimex Bratislava spol. s r. o._PARAPETROL a.s.
3,30
03/2017
–
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d)
45
Správca
1 920
12/2019
Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. uplatnená pomerne
46 23.10.2020
Správca Poštovné – Oznámenie o postúpení pohľadávky_Andrejčíková, Burcinová
3
47 01/2015- 10/2020 Správca Poplatky za vedenie účtu SK 35 1111 0000 0012 9721 2008
126,36
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d)
48 01/2020-03/2021 Správca
2 200
Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. zvyšok po odpočítaní predchádzajúcich úhrad
SPOLU:
12 188,89

02.03.2016

27.07.2016

02.05.2017

03.10.2017

05.09.2018

28.12.2018

16.01.2020

2. Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 200 EUR

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
·
·
·

prevodné príkazy suma vo výške 0,10,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu
pre platbu z účtu úpadcu podľa CENNÍKA BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE OBČANOV UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky) t. j. 0,10 x 11 – 1,10 Eur
poštovné 16,50 Eur
administratíva a archivácia
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3. Odmena správcu z výťažku: 7.164,81 EUR s DPH

V zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. je odmena správcu z výťažku vypočítaná nasledovne:

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z.:

224 776,58 EUR (Výťažok speňaženia) – 12 198,89 EUR (pohľadávky proti odd.podstate + predpokladané
náklady na ukončenie konkurzu) = 212 577,69 EUR (základ pre výpočet odmeny správcu)
1.

Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546056793/0200, vedený vo VÚB, a.s., IČO: 31 320
155, kde výška zostatku predstavuje 149.362,93,- Eur

112 724,40

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za
eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.
112 724,40 x 0,01 = 1 127,24 Eur
V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
Základ DPH: 1 127,24
DPH:
Celkom:

2.

225,45
1.352,69 Eur

Pohľadávka z vkladového účtu v banke – zostatok na bankovom účte č. 2546063491/0200, vedený vo VÚB, a.s., IČO: 31 320 63 925,52
155, kde výška zostatku predstavuje 1.658.399,72,- Českých korún (CZK)

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za
eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.

63 925,52 x 0,01 = 639,25 Eur

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Základ DPH: 639,25
DPH:
Celkom:

127,85
767,10 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok – parcela registra „C“ číslo 3052/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2794 m2, na LV č. 8145, k. ú. Humenné, 6.100,obec Humenné, okres Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel:498/2794

·

Spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie nehnuteľnosti:

Podľa § 20 ods. 1 písm. d) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
d)

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura

·

13 %,

13% z 6 100,- Eur = 793,- Eur

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Základ DPH: 793
DPH:

158,60

Celkom:

951,60 Eur

13. Pozemok – parcela registra “E“ číslo 740, orná pôda o výmere 8363 m2, na LV č. 5386, k. ú. Senica, obec Senica, okres
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/28, orná pôda o výmere 5728 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica, obec Senica, okres
16.
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 729, orná pôda o výmere 3050 m2, na LV č. 4957, k. ú. Senica, obec Senica,
17.
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
4.992,021
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 945/2, orná pôda o výmere 20940 m2, na LV č. 5585, k. ú. Senica, obec Senica, okres
18.
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/8
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 622/1, orná pôda o výmere 3770 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica, obec Senica,
19.
okres Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 1048/2, orná pôda o výmere 11704 m2, na LV č. 4066, k. ú. Senica, obec Senica, okres
20.
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4

·

Spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie nehnuteľnosti:

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie súboru majetku jedným právnym
úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí
správcovi odmena z výťažku takto:

c)

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura

14 %,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14% z 4 992,02 Eur = 698,88 Eur

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
Základ DPH:
DPH:

698,88
139,78

Celkom:

838,66 Eur

14. Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/35, ostatné plochy o výmere 340 m2, na LV č. 4961, k. ú. Senica, obec Senica, okres
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 488/50, ostatné plochy o výmere 263 m2, na LV č. 4961, k. ú. Senica, obec Senica, okres
15.
9.930,61
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 3/191
Pozemok – parcela registra “E“ číslo 638/3, orná pôda o výmere 79407 m2, na LV č. 7431, k. ú. Senica, obec Senica, okres
21.
Senica, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/4

·

Spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie nehnuteľnosti:

Podľa § 22 ods. 1 písm. c) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie súboru majetku jedným právnym
úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí
správcovi odmena z výťažku takto:

c)

·

zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura

14 %,

14% z 9 930,61 Eur = 1.390,29 Eur

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Základ DPH: 1.390,29
DPH:
Celkom:

27.

278,06
1.668,35 Eur

Peňažná pohľadávka voči MetLife Amslico poisťovňa,a.s.-výplata odbavného zo zrušených poistných zmlúv vo výške
21.126,15
21.126,15 Eur

§ 17 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu
patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.
21 126,15 x 0,05 = 1.056,31 Eur
V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
Základ DPH: 1.056,31
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211,26
1.267,57 Eur

150,- + 5 114
33. Peňažná pohľadávka v celkovej sume 8.298,40,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Alene Burcinovej, nar.
Eur
8.2.1968, bytom Košická 9, Humenné
34. Peňažná pohľadávka v celkovej sume 6.638,78,- Eur z titulu zmluvy o pôžičke voči dlžníkovi Zuzane Andrejčíkovej, nar. 50,- Eur
17.03.1948, bytom Sládkovičova 299/2, Snina

§ 17 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu
patrí správcovi odmena 5 % z výťažku.

5 314 x 0,05 = 265,70 Eur
V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
Základ DPH: 265,70
DPH:
Celkom:

53,14
318,84 Eur

4. Súdny poplatok z výťažku: 410,44 EUR

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku oddelenej podstaty (položka 5 písm. c/
sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)
je vypočítaný nasledovne:

224 776,58 EUR (Výťažok speňaženia) – 12 188,89 – 200 – 7 164,81 (pohľadávky proti všeobecnej.podstate +
predpokl. náklady na ukon. konkurzu + odmena správcu z výťažku) = 205 091,05 EUR (základ pre výpočet
súdneho poplatku)
Súdny poplatok: 205 222,88 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 410,44 EUR.
5. Výdavky spolu: 12 188,89 EUR + 200 EUR + 7 164,81 EUR + 410,44 EUR = 19 964,14 EUR

C) Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov

Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúce
zistenie pohľadávok správcom.

1. Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
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Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 224 776,58 EUR

Celková suma výdavkov konkurzu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty: 19 964,14 EUR

Výsledná suma výťažku určená na Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov: 224 776,58 EUR (príjmy) – 20 095,71 EUR (výdavky) = 204 812,44 EUR

2. Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:

Zistená
suma

P.č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.

Holcim (Slovensko) a.s.
100 734,84
Jana Matejková
62 932,18
Lukáš Kočnar – PRO FACTOR
984,16
ROSS Slovakia, s.r.o.
74,61
ROTAX ENERGO s.r.o.
41 269,34
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ Slovenská
6.
125 394,68
republika – Daňový úrad Prešov
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodný veriteľ Všeobecná
7.
6 096,46
zdravotná poisťovňa, a.s.)
8. Slovenská sporiteľňa, a.s.
145 545,50
9. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
3 350,28
10 423,08
10. VÚB, a.s. (Consumer Finance Holding, a.s.)
Spolu

496 805,13

Suma
Podiel na celkovej sume prihlásených
rozvrh
pohľadávok (%)
(v €)
41528,86
20,28
25944,36
12,67
405,73
0,20
30,76
0,02
17013,66
8,31
25,24

51695,10

1,23

2513,32

29,30
0,67

60002,46

2,10

4297,01

100,0000

204 812,44

na

1381,18

D) Výzva veriteľovi:

Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu prostredníctvom pošty na adresu kancelárie:
Vajanského 43, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom mailu: spravca.gula@gmail.com oznámili svoje
čísla účtov v tvare IBAN a variabilné symboly, na ktoré má správca sumy z rozvrhu výťažku zaslať.

E) Schválenie návrhu rozvrhu:

V zmysle § 101 ods.1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku
v lehote 20 dní odo dňa jeho doručenia.

V Prešove dňa 11.01.2021
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JUDr. Martin Kirňak, správca konkurznej podstaty

Prílohy:
·
·

Rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VÚB, a.s.

JUDr. Martin Kirňak, správca konkurznej podstaty
sídlo:

Vajanského 43, 080 01 Prešov

tel.č.: 0905 613 584
e-mail: spravca.kirnak@gmail.com

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Karol Závodský, 066 01 Kochanovce 101
Sp. zn.: 1K/74/2014

pre zabezpečeného veriteľa

VÚB, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, SR

v zmysle ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).

I.
Všeobecná časť

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

286

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) vyhlásil konkurz na majetok vyššie uvedeného dlžníka a za
správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martina Kirňaka , so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov ( terajšia
adresa sídla správcu Vajanského 43, Prešov) uverejnením oznámenia o vyhlásení v Obchodnom vestníku
248/2014 dňa 31.12.2014 .

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, informoval
zahraničných veriteľov o vyhlásení konkurzu, prijímal prihlášky veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca
riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala 02.04.2014 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že
správca bol ponechaný v tejto funkcii naďalej. Za zástupcu veriteľov bola zvolená Slovenská sporiteľňa,a.s.

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášok veriteľov, obhliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril súpis majetku v zmysle §76 ods.1
ZKR osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu.

V zmysle §69 ods. a) ZKR „Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí majetok zabezpečujúci pohľadávku
zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom, ktoré je na majetku právom jediným
alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi inými zabezpečovacími právami
zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším (ďalej len „prednostné
zabezpečovacie právo“).“

Súpis majetku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa:
Por.č. Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty

Súpisova
hodnota

1.

Pozemok parc.č. 360/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m2, zapísaný na LV č. 1038, okres Galanta,
obec Košúty, k.ú. Košúty
2.
Pozemok parc.č. 360/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2, zapísaný na LV č. 1038, okres Galanta,
obec Košúty, k.ú. Košúty
3.
Pozemok parc.č. 360/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 311 m2, zapísaný na LV č. 1038, okres Galanta,
obec Košúty, k.ú. Košúty
4.
Stavba súp.č.600 na pozemku parc.č. 360/46, zapísaná na LV č. 1038, okres Galanta, obec Košúty, k.ú. Košúty
SPOLU:
50.700,- EUR

Oddelená podstata bola vytvorená pre zabezpečeného veriteľa v prvom poradí záložného práva (v zmysle
Rozhodnutia správy katastra V 3174/08 o zriadení záložného práva na pozemky na LV č. 1038, zápis vykonaný
dňa 25.07.2008): Všeobecná úverová banka, a.s., na základe 1 prihlášky zabezpečenej pohľadávky,
správcovi doručenej dňa 16.02.2015, vo výške 62.850,81 EUR. Správca prihlášku označil za úplnú a zapísal ju
do zoznamu pohľadávok.
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečuje aj pohľadávku veritreľa SR-Daňový úrad Prešov, veriteľa
v druhom poradí. Veriteľ má pohľadávky zabezpečená záložným právom v počte 3 prihlášky spolu vo výške
119.817,73 EUR.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

287

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Pohľadávky zabezpečené záložným právom v druhom poradí v počte 3 prihlášky, spolu vo výške 119.817,73 EUR
veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, boli postúpené novému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; ktorý sa stal nadobúdateľom postavenia zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty v zmysle uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/74/2014 - 163 zo dňa
09.03.2017.
Keďže z výťažku nie je možné uspokojiť v celom rozsahu ani pohľadávku veriteľa v prvom poradí, veriteľ
v druhom poradí nebude z výťažku oddelenej podstaty uspokojení v žiadnom rozsahu.
Nehnuteľnosti zaradené do súpisu oddelenej podstaty správca v súlade so záväznými pokynmi zabezpečeného
veriteľa speňažil prostredníctvom dražobnej spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. v 1.kole dražby dňa 05.06.2018
za sumu 63.300,- EUR.
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.

Čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.

Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č. 140/2018 zo dňa 23.07.2018, č. zver. K052909 Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.

II.
Rozvrhová časť

A) Príjmy: 63.300,- EUR

Výťažok zo speňaženia majetku z oddelenej podstaty: 63.300,- EUR

Por.č. Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty

Výťažok
speňaženia

1.

Parc. č. 360/9, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2, zapísané na LV č.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
2.
Parc. č. 360/46, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, zapísané na LV č.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
3.
Parc. č. 360/47, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2, zapísané na LV č.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
4.
Parc. č. 360/46, Rodinný dom č. 1(Bungalov č.11), súp. č. 600, zapísané na LV č.
Košúty, k.ú. Košúty – spoluvlastnícky podiel 1/1
SPOLU:

1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
1038, okres Galanta, obec
63.300,- Eur

B) Výdavky: 10.872,27 EUR

1. Pohľadávky proti oddelenej podstate: 3.525,95 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej podstate v zmysle § 46 vyhlášky 665/2005 Z. z. Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate bol zostavený v zmysle § 87 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizáci.

Pri stanovení výšky pohľadávok proti oddelenej podstate som postupoval v zmysle § 87 ods. 5 Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizáci, kde citujem „Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou
podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s
ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza
z výťažku získaného speňažením majetku.

P.č. Čas vzniku Veriteľ Právny dôvod

Suma

1.
2.
3.
4.

1,15 EUR
1,15 EUR
1,15 EUR
1,15 EUR

12.11.2015
18.11.2015
08.12.2015
20.01.2016

Správca
Správca
Správca
Správca

Poštovné – Žiadosť o vykonanie dražby – Platiť sa oplatí s.r.o.
Poštovné – Sprievodný list – Jana Matejková
Poštovné – Sprievodný list – Jana Matejková
Poštovné – Sprievodný list – Platiť sa oplatí s.r.o.

Čas
uspokojenia

5.
6.

26.04.2018 Správca Osvedčenie pravosti podpisu – Notársky úrad JUDr. Andrašová
7,64 EUR
27.04.2018 Správca Poštovné – Zaslanie zmluvy – Platiť sa oplatí s.r.o.
1,35 EUR
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky č.
7. 01.03.2017 Správca
300,- EUR
665/2005 Z. z. uplatnená pomerne
Cestovné náhrady – Košúty – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – LV č. 1038,
8. 12.04.2017 Správca
180,88 EUR
obec Košúty, okres Galanta, k. ú. Košúty
Cestovné náhrady – Košúty – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – LV č. 1038,
9. 19.09.2017 Správca
179,58 EUR
obec Košúty, okres Galanta, k. ú. Košúty
Cestovné náhrady – Košúty – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – LV č. 1038,
10. 17.05.2018 Správca
186,00 EUR
obec Košúty, okres Galanta, k. ú. Košúty
2.665,90
11. 14.06.2018 Správca Odmena dražobníka za vykonanú dražbu – Platiť sa oplatí s.r.o.
EUR
3.525,95
SPOLU:
EUR

2. Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 1,40 EUR

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
·
·

prevodné príkazy suma vo výške 0,10,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu
pre platbu z účtu úpadcu podľa CENNÍKA BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE OBČANOV UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky) t. j. 0,10,- Eur,
poštovné 1,30 Eur

3. Odmena správcu z výťažku: 7.239,85 EUR

V zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. je odmena správcu z výťažku vypočítaná nasledovne:
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Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z.:

63.300 EUR (Výťažok speňaženia) – 3.527,35 EUR (pohľadávky proti odd.podstate + predpokladané náklady na
ukončenie konkurzu) = 59.772,65 EUR (základ pre výpočet odmeny správcu)

Podľa § 20 ods. 1 písm. e) vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie hnuteľných vecí, nehnuteľnosti
a iných majetkových hodnôt je odmena správcu z výťažku: podľa a) je 5,31 +podľa b) je 44,81 + podľa c) je
418,24 + podľa d) je 3.883,70 + podľa e) je 3.189,45 = 7.541,51 EUR

Podľa § 16 ods. 1 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí
zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého
výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia
konkurzu; inak o 20 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr: odmena správcu 7.541,51 EUR
znížená o 20% = 6.033,21 EUR

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Základ DPH: 6.033,21
DPH:

1.206,64

Celkom:

7.239,85

4. Súdny poplatok z výťažku: 105,07 EUR
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku oddelenej podstaty (položka 5 písm. c/
sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)
je vypočítaný nasledovne:

63.300 EUR (Výťažok speňaženia) – 10.767,20 EUR (pohľadávky proti oddelenej.podstate + predpokl. náklady na
ukon. konkurzu + odmena správcu z výťažku) = 52.532,80 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku)
Súdny poplatok: 52.532,80 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 105,0656 EUR = 105,07
EUR.
5. Výdavky spolu: 3.525,95 EUR + 1,40 EUR + 7.239,85 EUR + 105,07 = 10.872,27 EUR

C) Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa

Zo získanej sumy výťažku bude uspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa v prvom poradí: Všeobecná
úverová banka, a.s., ktorá si svoju pohľadávku prihlásila v súlade s ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľovi bolo rozhodujúce
zistenie pohľadávok správcom.

V rámci výťažku budú uspokojené prihlásené pohľadávky zabezpečených veriteľov v poradí podľa času vzniku
záložného práva, ktoré ich zabezpečuje. V zmysle § 94 ZKR celkom alebo čiastočne neuspokojená pohľadávka,
bude uspokojovaná ako nezabezpečená pohľadávka. Zabezpečené pohľadávky majú rovnaké poradie.

1. Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa:

Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 63.300 EUR

Celková suma výdavkov konkurzu na speňaženie majetku oddelenej podstaty: 10.872,27 EUR

Výsledná suma výťažku určená na rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa:
63.300 (príjmy) – 10.872,27 (výdavky) = 52.427,73 EUR

2. Rozvrh výťažku oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov:

Veriteľ

Zistená suma

Počet
prihlášok
1

Všeobecná úverová banka, 62.850,81 EUR
a.s
(1.poradie
záložného
práva)
SPOLU:
62.850,81 EUR
1

Podiel
na
celkovej
pohľadávok (%)
100%

sume

prihlásených Suma
na
rozvrh
52.427,73 Eur

83,42%

52.427,73 Eur

10.423,08 zvyšok zabezpečenej pohľadávky, ktorá sa podľa § 94 ZKR uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka

D) Výzva zabezpečenému veriteľovi:

Správca zároveň vyzýva zabezpečeného veriteľa, aby mu prostredníctvom pošty na adresu kancelárie:
Vajanského 43, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom mailu: spravca.kirnak@gmail.com oznámili svoje
číslo účtu v tvare IBAN a variabilné symboly, na ktoré má správca sumu z rozvrhu výťažku zaslať.

E) Schválenie návrhu rozvrhu:

V zmysle § 101 ods.1 ZKR správca žiada zabezpečeného veriteľa o schválenie

rozvrhu výťažku
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z oddelenej podstaty v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

V Prešove dňa 31.07.2018
JUDr. Martin Kirňak, správca konkurznej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Karol Závodský, 066 01 Kochanovce 101
Sp. zn.: 1K/74/2014

pre zabezpečeného veriteľa

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, SR

v zmysle ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“).

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) vyhlásil konkurz na majetok vyššie uvedeného dlžníka a za
správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martina Kirňaka , so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov ( terajšia
adresa sídla správcu Vajanského 43, Prešov) uverejnením oznámenia o vyhlásení v Obchodnom vestníku
248/2014 dňa 31.12.2014 .

Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, informoval
zahraničných veriteľov o vyhlásení konkurzu, prijímal prihlášky veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca
riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala 02.04.2014 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že
správca bol ponechaný v tejto funkcii naďalej. Za zástupcu veriteľov bola zvolená Slovenská sporiteľňa, a.s.

Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
prihlášok veriteľov, obhliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vytvoril súpis majetku v zmysle §76 ods.1
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ZKR osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu.

V zmysle § 69 ods. a) ZKR „Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí majetok zabezpečujúci pohľadávku
zabezpečeného veriteľa, ak ide o zabezpečenie zabezpečovacím právom, ktoré je na majetku právom jediným
alebo v poradí rozhodujúcom na jeho uspokojenie právom prvým alebo medzi inými zabezpečovacími právami
zabezpečujúcimi pohľadávky iných zabezpečených veriteľov právom najskorším (ďalej len „prednostné
zabezpečovacie právo“).“

Súpis majetku oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa:
Súpisova
hodnota
Pozemok parcela registra „C“ č. 105, záhrady o výmere 452 m2, zapísaný na LV č. 349, okres Humenné, obec 2 617,50
1.
Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
Pozemok parcela registra „C“ č. 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, zapísaný na LV č. 349, okres 2 782,50
2.
Humenné, obec Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
Stavba- rodinný dom, súpisné č. 835, stojaci na pozemku parc.č. 106, zapísaná na LV č. 349, okres Humenné, obec 15 000
3.
Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
SPOLU:
20 400,- EUR
Por.č.

Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty

Oddelená podstata bola vytvorená pre zabezpečeného veriteľa v prvom poradí záložného práva (v zmysle
Rozhodnutia správy katastra V 338/11 o zriadení záložného práva na pozemky na LV č. 349, zápis vykonaný dňa
01.04.2011): Slovenská sporiteľňa, a.s., na základe 1 prihlášky zabezpečenej pohľadávky, správcovi
doručenej dňa 23.01.2015, vo výške 190 627,89 EUR. Správca prihlášku označil za úplnú a zapísal ju do
zoznamu pohľadávok.
Majetok tvoriaci oddelenú podstatu zabezpečuje aj pohľadávku veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, veriteľa
v druhom poradí. Veriteľ má pohľadávky zabezpečená záložným právom v počte 1 prihláška spolu vo výške
12 182,27 EUR.
Pohľadávky zabezpečené záložným právom v druhom poradí v počte 1 prihláška, spolu vo výške 12 182,27 EUR
veriteľa SR-Daňový úrad Prešov, boli postúpené novému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005; ktorý sa stal nadobúdateľom postavenia zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty v zmysle uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 1K/74/2014 - 163 zo dňa
09.03.2017.
Keďže z výťažku nie je možné uspokojiť v celom rozsahu ani pohľadávku veriteľa v prvom poradí, veriteľ
v druhom poradí nebude z výťažku oddelenej podstaty uspokojení v žiadnom rozsahu.
Nehnuteľnosti zaradené do súpisu oddelenej podstaty správca v súlade so záväznými pokynmi zabezpečeného
veriteľa speňažil prostredníctvom dražobnej spoločnosti DRAŽOBNÍK, s.r.o. v 3.kole dražby dňa 22.05.2019
za sumu 57.500,- EUR.
Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.

Čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.

Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV č. 140/2018 zo dňa 23.07.2018, č. zver. K052909 Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Rozvrhová časť

A) Príjmy: 57 500,- EUR

Výťažok zo speňaženia majetku z oddelenej podstaty: 57.500,- EUR

Por.č. Súpisová zložka majetku oddelenej podstaty

1.

Výťažok
speňaženia

Pozemok parcela registra „C“ č. 105, záhrady o výmere 452 m2, zapísaný na LV č. 349, okres Humenné, obec
Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2

Pozemok parcela registra „C“ č. 106, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2, zapísaný na LV č. 349, okres
Humenné, obec Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
Stavba- rodinný dom, súpisné č. 835, stojaci na pozemku parc.č. 106, zapísaná na LV č. 349, okres Humenné,
3.
obec Humenné, k.ú. Humenné, SR, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
SPOLU:
57 500,- Eur
2.

B) Výdavky: 12 417,61 EUR

1. Pohľadávky proti oddelenej podstate: 5 480,06 EUR
Pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej podstate v zmysle § 46 vyhlášky 665/2005 Z. z. Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate bol zostavený v zmysle § 87 Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii.

Pri stanovení výšky pohľadávok proti oddelenej podstate som postupoval v zmysle § 87 ods. 5 Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, kde citujem „Ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou
podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s
ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza
z výťažku získaného speňažením majetku.

P.č. Čas vzniku Veriteľ Právny dôvod
1.
2.
3.

03.03.2015 Správca
26.01.2016 Správca
29.10.2018 Správca

4.

04.12.2018 Správca

5.
6.

21.01.2019 Správca
21.01.2019 Správca

Suma v €

Čas
uspokojenia

Cestovné náhrady – Humenné – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – LV č. 349, obec
161,70
Humenné, okres Humenné, k. ú. Humenné
Poštovné – Výzva na zaplatenie_Kamil Závodský
1,15
Poštovné – Zmluva o vykonaní dražby
1,40
Cestovné náhrady – Humenné – cesta na speňažovanú nehnuteľnosť – LV č. 349, obec
162,41
Humenné, okres Humenné, k. ú. Humenné
Osvedčenie pravosti podpisu – Notársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta
5,26
Poštovné – Zaslanie Oznámenia a zmluvy o dražbe – Dražobník, s.r.o.
1,35

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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02.04.2019 Správca Osvedčenie pravosti podpisu – Notársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta
02.04.2019 Správca Poštovné – Zaslanie Oznámenia a zmluvy o dražbe – Dražobník, s.r.o.

5,26
1,35

02.05.2019 Správca Osvedčenie pravosti podpisu – Notársky úrad JUDr. Iveta Andrašová

5,26

03.05.2019 Správca Poštovné – Zaslanie Oznámenia a zmluvy o dražbe – Dražobník, s.r.o.

1,35

06.05.2019 Správca Poštovné – Dražobník, s.r.o.

1,35

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d) Vyhlášky č.
480
665/2005 Z. z. uplatnená pomerne
13. 14.06.2018 Správca Odmena dražobníka za vykonanú dražbu – Dražobník, s.r.o.
4 652,22
SPOLU:
5 480,06
12. 01.03.2017 Správca

2. Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 1,40 EUR

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
·
·

prevodné príkazy suma vo výške 0,10,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu
pre platbu z účtu úpadcu podľa CENNÍKA BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE OBČANOV UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky) t. j. 0,10,- Eur,
poštovné 1,30 Eur

3. Odmena správcu z výťažku: 6 845,80 EUR

V zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. je odmena správcu z výťažku vypočítaná nasledovne:

Podľa § 13 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z.:
57 500 EUR (Výťažok speňaženia) – 5 480,06 (pohľadávky proti odd.podstate) = 52 019,94 EUR (základ pre
výpočet odmeny správcu)

·

Spôsob výpočtu odmeny správcu za speňaženie nehnuteľnosti:

Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom
alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi
odmena z výťažku takto:
a)

zo sumy výťažku do

331,94 eura

16 %,

b)

zo sumy výťažku nad

331,94 eura

15 %,

c)

zo sumy výťažku nad

3 319,39 eura

14 %,
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d)

zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura

13 %,

e)

zo sumy výťažku nad

331 939,19 eura

6 %,

f)

zo sumy výťažku nad

3 319 391,89 eura

3 %,

g)

zo sumy výťažku nad

33 193 918,87 eura

1 %.

·
·
·
·

16%
15%
14%
13%

Deň vydania: 09.03.2021

z 331,94,- Eur = 53,11,- Eur
z (3 319,39 - 331,94,- Eur) (t.j. 2 987,45,- Eur) = 448,12,- Eur
z (33 193,92 - 3 319,39,- Eur) (t.j. 29 874,53,- Eur) = 4 182,43,- Eur
z (52 019,94 výťažok zo speňaženia - 33 193,92,- Eur) (t.j. 18 826,02,- Eur) = 2 447,38,- Eur

Na základe vyššie uvedeného predstavuje odmena: 53,11+ 448,12 + 4 182,43 + 2 447,38 = 7 131,04,Eur

Podľa § 16 ods. 1 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí
zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku
sa znižuje o 10 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o
20 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr: odmena správcu 7 131,04 EUR znížená o 20%
(1 426,21)= 5 704,83 EUR

V zmysle § 10 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z
pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Základ DPH: 5 704,83
DPH:

1 140,97

Celkom:

6 845,80

4. Súdny poplatok z výťažku: 90,35 EUR

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku oddelenej podstaty (položka 5 písm. c/
sadzobníka súdnych poplatkov – zak.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)
je vypočítaný nasledovne:

57 500 EUR (Výťažok speňaženia) – 12 327,26 EUR (pohľadávky proti oddelenej.podstate + predpokl. náklady na
ukon. konkurzu + odmena správcu z výťažku) = 45 172,74 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku)
Súdny poplatok: 45 172,74 EUR (základ pre výpočet súdneho poplatku) x 0,002 = 91,3437 EUR = 90,35 EUR.
5. Výdavky spolu: 5 480,06 EUR + 1,40 EUR + 6 845,80 EUR + 90,35 = 12 417,61 EUR
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C) Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa

Zo získanej sumy výťažku bude uspokojená pohľadávka zabezpečeného veriteľa v prvom poradí: Slovenská
sporiteľňa, a.s., ktorá si svoju pohľadávku prihlásila v súlade s ZKR.

Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľovi bolo rozhodujúce
zistenie pohľadávok správcom.

V rámci výťažku budú uspokojené prihlásené pohľadávky zabezpečených veriteľov v poradí podľa času vzniku
záložného práva, ktoré ich zabezpečuje. V zmysle § 94 ZKR celkom alebo čiastočne neuspokojená pohľadávka,
bude uspokojovaná ako nezabezpečená pohľadávka. Zabezpečené pohľadávky majú rovnaké poradie.

1. Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa:

Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 57 500 EUR

Celková suma výdavkov konkurzu na speňaženie majetku oddelenej podstaty: 12 417,61 EUR

Výsledná suma výťažku určená na rozvrh výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného veriteľa: 57
500 (príjmy) – 12 417,61 (výdavky) = 45 082,39 EUR

2. Rozvrh výťažku oddelenej podstaty pre zabezpečených veriteľov:

Veriteľ

Zistená suma v €

Počet
prihlášok

Podiel
na
celkovej
pohľadávok (%)

sume

prihlásených Suma na rozvrh v
€

1

100%

45 082,39

1

23,65 %

45 082,39

190 627,89
Slovenská
a.s.

SPOLU:

sporiteľňa,
(1.poradie
práva)

záložného

190 627,89

145 545,50 - zvyšok zabezpečenej pohľadávky, ktorá sa podľa § 94 ZKR uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka

D) Výzva zabezpečenému veriteľovi:

Správca zároveň vyzýva zabezpečeného veriteľa, aby mu prostredníctvom pošty na adresu kancelárie:
Vajanského 43, 080 01 Prešov alebo prostredníctvom mailu: spravca.kirnak@gmail.com oznámili svoje
číslo účtu v tvare IBAN a variabilné symboly, na ktoré má správca sumu z rozvrhu výťažku zaslať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E) Schválenie návrhu rozvrhu:
V zmysle § 101 ods.1 ZKR správca žiada zabezpečeného veriteľa o schválenie
z oddelenej podstaty v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

rozvrhu výťažku

V Prešove dňa 31.05.2019

JUDr. Martin Kirňak, správca konkurznej podstaty
..

K011789
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 prihláška pohľadávky, ktorá
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa Bytové družstvo Svidník, Karpatská 57/31, 089 01 Svidník, Iná
pohľadávka v celkovej sume 1.864,09 Eur.
JUDr. Mária Domčeková/správca

K011790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 232 / 20, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/621/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/621/2018
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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Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurz ( ďalej ,, pohľadávok proti podstate")
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažkuzo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
Mgr. Radovan Muzika, správca dlžníka : Martina Molnára, nar. 10.08.1974, trvale bytom Hurbanova 232/20, 069
01 Snina, Slovenská republika v zmysle ust § 167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
Zoznam nákladov konkurz je k nahliadnutiu pre veriteľov / pohľadávok proti podstate/ k dispozícií v kancelárií
správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý kto tvrdí , že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 302 dní od zverejnenie oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnené, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom , čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Humennom dňa 04.03.2021
Mgr. Radovan Muzika, správca

K011791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1845 / 1, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu ( ďalej ,, pohľadávok proti podstate")
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
Mgr. Radovan Muzika, správca dlžníka : Peter Salák nar. 14.08.1977, trvale bytom Laborecká 1845/1, 066 01
Humenné, Slovenská republika v zmysle ust § 167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
Zoznam nákladov konkurz je k nahliadnutiu pre veriteľov / pohľadávok proti podstate/ k dispozícií v kancelárií
správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý kto tvrdí , že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 302 dní od zverejnenie oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnené, inak sa na ňu 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

299

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom , čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť

K011792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Roško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonica 164, 067 61 Kolonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2014 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/55/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca týmto podľa § 81 ods. 1 a 2 ZKR vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nižšie uvedené
súpisové zložky majetku, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2015 vydanom dňa 11.02.2015, č.
zverejnenia K003148. Vylúčenie súpisových zložiek majetku správca realizoval na základe súhlasu zástupcu
veriteľov.

Predmetom vylúčenia sú nasledovné súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty:

·

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU č. 18 - Osobné motorové vozidlo Citroen Xsara Picasso, ev.č.: SV171AF, VIN: VF7CHRHYA38738550

·

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU č. 19 - Prívesný vozík JSU-P-600-V, ev.č.: SV-572YA, VIN:
U5RV06001TR000078

·

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU č. 20 - Nákladné motorové vozidlo Fiat Ducato, ev.č.: SV-211AU,
VIN:Z FA23000005709196

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: hmotný majetok je nepredajný,
Deň vylúčenia: 04.03.2021

Poučenie: Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu neprejavil záujem žiaden z
veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

JUDr. Marek Gula

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

K011793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1969
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Nadežda Grundzová, nar. 13.03.1969, bytom: Kolbovce 54, 090 31 Kolbovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jureková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 42, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1964
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/163/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/163/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Iveta Jureková, nar. 06.05.1964, bytom: Nová Lesná 42, 059 86 Nová Lesná, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Iveta Jureková – MAŤA, IČO: 41 772 512, s miestom podnikania Družstevná
81/6, 935 63 Čata (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti
z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Karľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 989/53, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1977
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/370/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/370/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Marek Karľa, nar. 25.05.1977, bytom: Cintorínska 989/53, 067 81 Belá nad Cirochou (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašová Brigita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1989
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/274/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
3OdK/274/2020
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Brigita Kašová, nar. 03.02.1989, bytom: Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koľšovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 309, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Peter Koľšovský, nar. 08.03.1968, bytom: Župčany 309, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom Peter Koľšovský – 3.K. COMPAMY SLOVAKIA, IČO: 32 924 003, s miestom podnikania
Župčany 309, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti
z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 3178 / 137, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1992
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/282/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/282/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Tomáš Bilý, nar.19.01.1992, bytom Poštárka 3178/137, 085 01 Bardejov (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dorinec Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1955
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/168/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/168/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Pavol Dorinec, nar. 29.03.1955, bytom: 059 73 Žakovce 30 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makara Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1972
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/111/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/111/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Milan Makara, nar. 10.04.1972, bytom Suchá Dolina 11, 082 43 Suchá Dolina (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demjan Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusnica 86, 090 31 Brusnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1973
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/3/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdS/3/2017
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Správca dlžníka: Jaroslav Demjan, nar. 26.02.1973, bytom: Brusnica 86, 090 31 Brusnica (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parnický Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 113 / 2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/381/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/381/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Martin Parnický, bytom: Kukučínova ulica 113/2, 093 01 Čemerné - Vranov nad Topľou, nar.
10.02.1970, podnikajúci pod obchodným menom Martin Parnický, IČO 14 327 287, s miestom podnikania
Kukučínova 113/2, 093 03 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné
meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Caffrey Aaron Oliver
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoké Tatry 117, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/101/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/101/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Aaron Oliver Caffrey, nar. 08.07.1976, bytom: Tatranská Lomnica 117, 059 60 Vysoké Tatry,
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery,
k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Prešove, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Š T I CH spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čulenova 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 127
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 v spojení s ust. § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.04.2015 [§ 206b ods. 1 ZKR]
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Správca súčasne oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, do ktorého je možné nahliadnuť každý pracovný deň v úradných hodinách od 7.30
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hod. do 12.00 hod. a od 12:30 hod. do 14:00 hod. na adrese kancelárie správcu: Južná trieda 48, 040 01 Košice.
Žiadosti o nahliadanie do zostaveného zoznamu pohľadávok je potrebné adresovať písomne na adresu
kancelárie správcu, emailom na adresu office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti
o nahliadanie do spisu sa zapisujú do poradovníka.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. 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.

K011805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lehocký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6725/43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/85/2015 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/85/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Petra Lehockého, bytom Švábska 43, 080 01 Prešov v zmysle § 96 zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii
správcu. V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, dotknutý veriteľ a každý kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
04.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K011806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SM8 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 394 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/22/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/22/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že zo súpisu majetku všeobecnej podstaty vylučujem:
Súpisová zložka č. 2
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Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi MARNETT BULGARIA, 44 GEO MILEV 35, SOFIA 1111 vo výške 85.000,Eur. Podľa informácie konateľky úpadcu Martiny Galociovej úpadca SM8 s.r.o. požičal dňa 09.02.2017 dlžníkovi
MARNETT BULGARIA 85.000,- Eur o čom dokladom je výpis z bankového účtu z úpadcu za mesiac február
2017. Konateľ úpadcu SM8 s.r.o. doklady o splatnosti pôžičky nepredložil, avšak vzhľadom na účinky vyhlásenia
konkurzu v zmysle § 46 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov sa aj nesplatné pohľadávky
úpadcu, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, sa od
vyhlásenia konkurzu až do zrušenia konkurzu považujú za splatné.
Súpisová hodnota 85.000,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 15.04.2019
Dôvod zapísania: Majetok patril úpadcovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
a
Súpisová zložka č. 4
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Martina Galociová, nar. 22.04.1972, Čiernomorská 1383/3, 040 12
Košice – Nad Jazerom, vo výške 12.500,- Eur, titulom zaplatenia zmluvnej pokuty za včasné nepodanie návrhu
na vyhlásenie konkurzu, pohľadávka priznaná Rozuskom pre zmeškanie z dňa 19.11.2019, ktorý vydal Okresný
súd Košice I, sp. Zn. 26NcKR/3/2019, v právnej veci žalobca JUDr. Michael Medviď, SKP SM8 sro proti žalovaný
Ing. Martina Galociová o zaplatenie zmluvnej pokuty. Rozsudok právoplatný dňa 15.01.2020, vykonateľný
19.01.2020.
Súpisová hodnota 12.500,- Eur
Dátum zapísania do súpisu: 01.02.2020
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu

Odôvodnenie:

Nakoľko nedošlo k speňaženiu vyššie uvedených súpisových zložiek ani v ponukovom konaní zverejnené
v obchodnom vestníku č. 228/2020 dňa 26.11.2020, nikto o nich neprejavil záujem, tak v zmysle záväzného
pokynu z 11.11.2020 veriteľský výbor udelil súhlas na ich vylúčenie v prípade ak nedôjde k speňaženiu vyššie
uvedených súpisových zložiek majetku v ponukovom konaní. Preto ich vylučujem.

JUDr. Michael Medviď - správca

K011807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Šándorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 16/16, 053 02 Spišský Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/26/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka Darina Šándorová, nar. 21.10.1980, Osloboditeľov 16/16, 053 02
Spišský Hrhov, občan SR, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka
vedeného pod sp.zn. 26OdK/26/2021 - S 1204 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01
Košice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 16.00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. 055/7288367 alebo prostredníctvom e – mailu na:
prividiova@yahoo.com, info@aksopkova.sk. Samotné nahliadnutie je možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.

Košice, 4.3.2021

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

K011808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Šándorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 16/16, 053 02 Spišský Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/26/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ing. Dagmar
Prividi, PhD., správca dlžníka : dlžníka Darina Šándorová, nar. 21.10.1980, Osloboditeľov 16/16, 053 02
Spišský Hrhov, občan SR, (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I,
č.k.: 26OdK/26/2021 zo dňa 18.2.2021 bol vyhlásený konkurz na uvedeného úpadcu.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No.
26OdK/26/2021 dated 18 February 2021 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt – Darina
Šándorová in bankruptcy, date of 21.10.1980, Osloboditeľov 16/16, 053 02 Spišský Hrhov, (the "bankrupt").
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 26OdK/26/2021 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, Košice, Slovenská republika. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
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podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only the „BaRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I. (District Court Košice I), Tichá 21, 040 01
Košice, Slovak Republic, to the File No. 26Odk/26/2021 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Dagmar Prividi, správca, Hlavná 25, 040 01 Košice, Slovak Republic. The lodgment of claim has to
include information on the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the
amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest; the lodgment of claim has to be dated and
signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
the security is tied. The claim has to be lodged in currency denominated as EUR, on the standard application form
and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. Documents proving the
information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or
a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the lodgment period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union member
states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of commitments.

Košice, 4.3.2021
Ing. Dagmar Prividi, správca úpadcu / bankruptcy trustee
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K011809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bakaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/363/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/363/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Peter Bakaj, nar. 17.04.1981, bytom Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bakaj s miestom podnikania: Hrašovík 53, 044 42 Hrašovík, IČO:
40 913 554 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2019, ustanovený uznesením Okresného súdu
Košice I č.k. 31OdK/363/2020 zo dňa 30.11.2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku,
ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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 v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 04.03.2021

JUDr. Jozef Vaško, správca
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K011810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.07.2020, sp. zn. 31OdK/250/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce,
Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr.
Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42
Beniakovce, Slovenská republika, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/250/2020 v súlade
s ustanovením § 167p ods. 1 a s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) vyhlasuje 1. (prvé) kolo
verejného ponukového konania na speňažovanie majetku vo vlastníctve dlžníka (súpisová zložka majetku č.
1 (peňažná pohľadávka) uverejnená vo vydaní Obchodného vestníka Slovenskej republiky č. 152/2020 dňa
07.08.2020 (K060998), ďalej aj ako „Predmet speňažovania“). Dôvodom zapísania majetku do súpisu
všeobecnej podstaty dlžníka je skutočnosť, že sa jedná o majetok podliehajúci konkurzu.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania môžu písomné ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu
sídla správcu, a to poštou alebo je potrebné ich osobne doručiť do podateľne správcu každý pracovný deň
v rámci úradných hodín správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „1. kolo ponukového konania
Zuzana Vargová - 31OdK/250/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje
podľa § 199 ods. 9 ZKR). Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Záväzná ponuka musí byť v stanovenej lehote
doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Súčasne
nie je akceptované doručovanie faxom, emailom alebo iným obdobným spôsobom.
Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku a zároveň musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to v prípade právnickej osoby uvedením obchodného mena, sídla,
miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne na osobu, oprávnenú
konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu speňažovania;
3. Čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
4. Návrh kúpnej ceny za predmet speňažovania v mene EUR;
5. Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní;
6. Dátum a vlastnoručný podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je
záujemcom právnická osoba (záväzná ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto
prípade musí byť úradne overené plnomocenstvo prílohou záväznej ponuky).
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / fyzickej osoby podnikateľa: originál alebo úradne overenú kópiu výpisu
z obchodného alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac.
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre záujemcov záväzné. Záväznú ponuku zaslanú
alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia príslušného kola ponukového konania.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je súčasne zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC
SWIFT: GIBASKBX, so správou pre prijímateľa: „1. kolo ponukového konania Palinská“. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na predloženú ponuku sa neprihliada. Zároveň na ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené
predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať.
Otváranie obálok uskutoční správca do 10 (desiatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Pri
vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet speňažovania. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným záujemcom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného záujemcu ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, a
teda zmarenie ponukového konania. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu týkajúcu sa predmetu
speňažovania do 10 (desiatich) dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania, na víťaznú ponuku sa neprihliada
a zábezpeka zložená víťazným záujemcom v celom rozsahu prepadne pomerne v prospech príslušných podstát.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti príslušnej podstate. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný
záujemca na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 (desiatich) dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet. Ak oprávnená osoba
zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi rovnako vrátená. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie Predmetu speňažovania podľa
tohto zverejnenia a súčasne si správca vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť. Súčasne toto ponukové
konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Záujemcovia o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa Predmetu speňažovania môžu požiadať správcu o ich
poskytnutie na e-mailovej adrese: pravo.lukac@gmail.com .

JUDr. Richard Lukáč, správca

K011811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/6/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/6/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice mestská časť Juh, IČO: 31 674 160, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
30K/6/2018, týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje ponukové konanie na predaj
súboru pohľadávok patriacich do súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa č. 26 - Tatra banka, a.s..

1. Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia je súbor pohľadávok, ktorý bol ako majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty
veriteľa č. 26 - Tatra banka, a.s., upravený súpis ktorého bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2020 dňa
17.07.2020:
Por. Celková
č.
suma

Mena

3

109,43

EUR 17700029

8

11,56

EUR 18700003

10

14,36

EUR 18700016

11

11,56

EUR 18700022

12

14,36

EUR 18700028

13

11,56

EUR 18700034

18

84,06

Súpisová
Splatnosť hodnota
majetku (EUR)

Právny dôvod
Dlžník
vzniku

EUR 18700036

25

34 560,00

EUR 9500000647

26

28 800,00

EUR 9500000652

27

83 188,43

EUR 2112017

28

1 257 843,37 EUR 30122014

29

385 550,00

EUR 121300281

BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
21.6.2017
Košice, IČO: 50395564
BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
21.2.2018
Košice, IČO: 50395564
BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
21.4.2018
Košice, IČO: 50395564
BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
21.5.2018
Košice, IČO: 50395564
BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
21.6.2018
Košice, IČO: 50395564
BDF GROUP s. r. o., Rozvojová 2,
25.6.2018
Košice, IČO: 50395564
Marián FIrment-FIRMONT,Ďurková 30,
25.6.2018
Stará Ľubovňa, IČO: 33075590
FC VSS Košice, a. s. ,Rozvojová 2,
24.4.2016
Košice, IČO: 36595098
FC VSS Košice, a. s. ,Rozvojová 2,
28.5.2016
Košice, IČO: 36595098
FC VSS Košice, a. s. ,Rozvojová 2,
31.12.2018
Košice, IČO: 36595098
SOLACE s. r. o., Rozvojová 2, Košice,
30.12.2014
IČO: 45318051
SOLACE s. r. o., Rozvojová 2, Košice,
31.12.2018
IČO: 45318052

Deň
Dôvod
zapísania zapísania

109,43 €

30.8.2018

11,56 €

30.8.2018

14,36 €

30.8.2018

11,56 €

30.8.2018

14,36 €

30.8.2018

11,56 €

30.8.2018

84,06 €

30.8.2018

16 934,40 €

30.8.2018

14 112,00 €

30.8.2018

40 762,33 €

30.8.2018

0,00 €

30.8.2018

0,00 €

30.8.2018

majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu
majetok
úpadcu

(ďalej len „Súbor pohľadávok“).

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Súbor pohľadávok v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.
V prípade, že prvé kolo ponukového konania nebude úspešné, správca zorganizuje druhé kolo, prípadne ďalšie,
až do doby, kým nedôjde k speňaženiu Súboru pohľadávok alebo kým mu príslušný orgán neuloží iný záväzný
pokyn, prípadne kým nerozhodne inak.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Žriedlová 3, 040 01 Košice, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr dvadsiaty (20.) kalendárny deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania do 16:00 hod. v zalepenej nepriehľadnej obálke s nápisom „30K/6/2018 S1714 – Súbor pohľadávok –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie - 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude
doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 1 000,00 EUR na účet
úpadcu vedený v Privatbanka, a.s., IBAN SK72 8120 0000 0070 3001 1060, pričom zábezpeka musí byť
pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii
uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Súbor pohľadávok a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú
s dobrými mravmi. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zábezpeky.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke
záujemcu, ak
1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na podanie ponúk do ponukového konania doručí do kancelárie
správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.
V prvom kole ponukového konania alebo ďalšom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna
cena, pričom táto nesmie byť nižšia ako zložená zábezpeka.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú cenu bez možnosti jej odmietnutia.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu
do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota podľa
predchádzajúcej vety márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť víťaznú ponuku bez udania dôvodu.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania na predaj Súboru pohľadávok, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený
správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť
(15) kalendárnych dní od doručenia výzvy.
V prípade, ak žiadny zo záujemcov nesplní podmienky ponukového konania v prvom kole, resp. ponuku neschváli
príslušný orgán, správca vyhlási ďalšie kolá ponukového konania až po dosiahnutie víťaza ponukového konania
alebo kým príslušný orgán nerozhodne inak.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

JUDr. Ján Bodnár, správca

K011812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanko Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovníková 1456 / 3, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/15/2021 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/15/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K011813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 210, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/331/2020 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/331/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Správca: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom správcovskej kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v konkurznom konaní
dlžníka: Balog Miroslav nar. 09.01.1955 bytom Žbince 210, 072 16 Žbince (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmet speňažovania bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 19/2021 dňa
29.01.2021 a to konkrétne:
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda Okres: Michalovce Obec: Žbince, Katastrálne územie: Žbince, Štát: SR,
Číslo LV: č. 22, parcela registra C, parcelné č. 1152/2 o výmere 924 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/32, Súpisová hodnotaku:
28,88 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.01.2021
Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda Okres: Michalovce Obec: Žbince, Katastrálne územie: Žbince, Štát: SR,
Číslo LV: č. 22, parcela registra C, parcelné č. 1152/3 o výmere 1320 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/32, Súpisová
hodnotaku: 41,25 Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 25.01.2021
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená odhadom správcu.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a za podmienok uvedených ďalej.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej
na adresu: spravcovska.kancelaria@gmail.com.
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
·
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Matúš Čepček,
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Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
·
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená v písomnej
forme do správcovskej kancelárie správcu na adrese: JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
a to v uzatvorenej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo – verejné ponukové konanie – 31OdK/331/2020 –
NEOTVÁRAŤ“
·
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie záväzných ponúk zložiť
v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN:
SK20 7500 0000 0040 2484 1056, v poznámke uviesť: Balog Miroslav ponúkanú kúpnu cenu.
·
Prílohou záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie
kúpnej ceny. V prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní bude zložená kúpna cena vrátená záujemcovi späť do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento
účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
·
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických osôb výpis
z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie obálok so záväznými
ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5 pracovných dní od dňa
otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné
k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú kúpnu cenu ako sankciu pre
porušenie podmienok verejného ponukového konania.
V Trebišove, dňa 04.03.2021
JUDr. Matúš Čepček, správca

K011814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ismail Salah Loub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 128, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/296/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/296/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Ismail Salah Loub, nar. 11.08.1974, bytom Vajkovce 128, 044 43 Budimír,
podnikajúci pod obchodným menom: Ismail Loub - LOBO, s miestom podnikania: Fábryho 4, 040 22 Košice –
Dargovských hrdinov, IČO: 43 112 986, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2012, ustanovený
uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 31OdK/296/2020 zo dňa 08.10.2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
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 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 v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 04.03.2021

JUDr. Jozef Vaško, správca

K011815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybnická Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE– KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01 Košice, GSM:
0905 732 444, email: rudomanik@gmail.com
Oznámenie o dražbe nehnuteľností
Dátum, miesto a čas otvorenia dražby: 26. 4. 2021 o 11.30 hod. na Notárskom úrade JUDr. Martiny Mižíkovej,
Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice
Dražobník: Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE–KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Označenie dražby: prvá dražba
Licitátor: JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA, Masarykova 2, 040 01 Košice
Navrhovateľ: Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., GSM: 0905 732 444, email:
rudomanik@gmail.com
Označenie predmetu dražby a práv i záväzkov na ňom viaznúcich: majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.
251/2020 zo dňa 31. 12. 2020 tvoriaci nasledovnú oddelenú podstatu:
nehnuteľnosti zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu Sobrance obec Sobrance v k. ú. Sobrance na
LV č. 144 ako parcela registra „C“ č. 242/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 689 m2 a rodinný dom s. č.
339 nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 242/2 v cene podľa znaleckého posudku Ing. Miroslav Vaško, Čsl.
Armády 26, 075 01 Trebišov č. 17/2021 z 23. 1. 2021 á 42 500,- € po zaokrúhlení v oddelenej podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečeného veriteľa veriteľa POHOTOVOSŤ s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35807598.
ČASŤ B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Eva Rybnická predtým Ferková v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance ( predtým
Komenského 24, 071 01 Michalovce )

ČASŤ C: ŤARCHY:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnut. reg. č. 001/114938/08-001/000 na par. č. 242/2 o výmere 689/m2 a
rodinný dom č. s. 339 na par.č.242/2 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava. IČO: 31320155. V 156/08-č.z.89/08
Exekučný príkaz Ex 10/2012-príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnut., ktorá je vedená na LV
v podiele 1/1 v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Nám. slobody 17, 0710 01 Michalovce, IČO:
35937874, Z 341/2012-č.z.137/2012
Z 1087/2014-Exekučný príkaz Ex 14538/11 príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Exekút. úrad
Bratislava súd exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD. na nehnut., ktorá je na LV v podiele 1/1 v prospech
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava I, IČO: 35807598 -zo dňa 28.10.2014-č.z.486/2014
Z-1295/2020-Exekučný príkaz 30EX 449/18 zo dňa 05.11.2020 na zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam zapísaných na LV 144 a to: pozemok registra 'C' parc. č. 242/2 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 689 m2 a stavba rodinný dom s. č. 339 postavený na CKN parc. č. 242/2 v prospech: BL Telecom
collection, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava od: Exekútorský úrad Michalovce so sídlom Ľ. Štúra 12, súdny
exekútor JUDr. Rudolf Dulina-č.z.1155/20
Dražbu vykoná správca
Opis práv: predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z.
Opis stavu predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 339 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č.
242/2 v k.ú. mesta Sobrance. Situovaný je v zastavanom území mesta v zmiešanej lokalite v uličnej zástavbe
rodinných domov a prevádzkových stavieb, prístupný je z verejnej miestnej komunikácie pred domom - Švermovej
ulice. V danej časti obce je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Pozemok patriaci k domu je oplotený
od ulice. Dom bol daný do užívania v r. 1950, nadstavba podkrovia bola zrealizovaná v r. 2009. Rodinný dom má
jedno nadzemné podlažie a podkrovie

Poznámky na LV: uvedené v časti B listu vlastníctva
Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V – 651/09 z 25. 1. 11. 2010 – č. z. 31/10
Termín a miesto obhliadky: 12. 3. 2021 o 18.00 hod. Švermova 339, 073 01 Sobrance a 19. 3. 2021 o 18.00 hod.
Švermova 339, 073 01 Sobrance
Cena najnižšieho podania a minimálneho prihodenia, úhrada ceny dosiahnutej vydražením: najnižšie podanie á
42 500,- € a minimálne prihodenie á 500,- €, vydražiteľ musí cenu dosiahnutú vydražením uhradiť do 15 dní od
skončenia dražby na účet č. SK4211000000002621723120
Osvedčujúci notár: JUDr. Martina Mižíková, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice
Nadobudnutie vlastníckeho práva: vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote
Podmienky odovzdania predmetu dražby: po nadobudnutí vlastníckeho práva odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde žalobu
podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu
za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu
dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Košiciach, dňa 4. 3. 2021
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K011816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/169/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/169/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Jozef Vaško, zn. správcu S1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice, (ďalej len ako
„správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Anton Tokár, nar. 20.08.1984, bytom Staničná 1720/3, Michalovce
(ďalej len „dlžník“), vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 26OdK/169/2018, vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I. Všeobecné ustanovenia - Predmet predaja
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 163/2018 dňa 23.08.2018, a to:
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 893 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: NACINA VES
Katastrálne územie: Nacina Ves
Číslo LV: 333
Číslo parcely: 24/1
Spoluvlastnícky podiel: 6/168
Súpisová hodnota majetku: 318,00 Eur

Predaj tohto nehnuteľného majetku uskutočňuje správca spôsobom ako sa predávajú hnuteľné veci, nakoľko ide
o nehnuteľný majetok menšej hodnoty v zmysle § 167n ZKR a § 48 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
1. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi dlžníka na adrese jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Jozef Vaško, správca, Szakkayho 1, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy v Obchodnom vestníku, do 14.00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať!
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá
bude označená nasledovným textom: „KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“.
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu
b) doklad o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484 8026, VS:
261692018.
c) výšku navrhovanej kúpnej ceny
d) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov, ak je záujemca fyzickou osobou.

III. Vyhodnotenie ponúk
1. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny.
2. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zložene zálohy vyhodnotí všetky predložené
ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet ponukového konania
a víťazom sa stane subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

IV. Iné skutočnosti

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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322

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Verejné ponukové konanie iniciované správcom dlžníka na speňažovanie majetku dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodníka zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Jozef Vaško
správca

K011817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430
(ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s.
na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K011818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 288, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/312/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/312/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Peter Bobák, narodený: 16.03.1977, bytom: Prakovce 288, 055
62 Prakovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bobák - Stav, s miestom podnikania: Prakovce 291, 055
62 Prakovce, IČO: 44046413 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, na majetok ktorého Okresný súd Košice I
vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 30OdK/312/2018 zo dňa 07.01.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
9/2019 zo dňa 14.01.2019, vyhlasuje podľa ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka voči spoločnosti POTRUBIE, a.s., Mládežnícka 2, 040 15
Košice, titulom nevyplatenej mzdy
Súpisová hodnota majetku: 1 536.62 €
Deň zapísania do súpisu: 12.3.2019 (aktualizovaná súpisová hodnota dňa 29.5.2020)
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia OdK

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 30OdK/312/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská k.s., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 303122018, najneskôr v posledný deň lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v
ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk 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.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K011819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/323/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/323/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Margita Daňová, nar. 13.11.1958, Mlynská 15, 071 01 Michalovce, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 15.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. 36432105 Vajnorská 100/A Bratislava 83104 Slovenská republika 428,67 €

LawService Recovery, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/323/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/323/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Margita Daňová, nar. 13.11.1958, Mlynská 15, 071 01 Michalovce, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 15.02.2021 a 16.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. IČO: 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 517,07 €
BENCONT COLLECTION, a. s. IČO: 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 845,58 €

LawService Recovery, k.s., správca

K011821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Béres Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 99 / 48, 044 11 Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/26/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/26/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

57.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2020
Súpisová hodnota: 73,96 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.05.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

58.
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Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2020
Súpisová hodnota: 72,58 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 03.06.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

59.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2020
Súpisová hodnota: 136,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 08.07.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

60.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2020
Súpisová hodnota: 187,52 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.10.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

61.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2020
Súpisová hodnota: 186,03 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.11.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

62.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2020
Súpisová hodnota: 104,83 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 21.12.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABASK RECYCLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 655 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, správca úpadcu ABASK RECYCLING, s.r.o. so
sídlom Trieda KVP 1 Košice, IČO : 44 655 339 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
bola dňa 5.1.2021 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovej
lehoty veriteľa: ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. Kolmá 8, Bratislava, IČO : 35799668- prihlásená suma
3.150,- EUR.

Ing. Dagmar Prividi
správca

K011823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABASK RECYCLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 655 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, správca úpadcu ABASK RECYCLING, s.r.o. so
sídlom Trieda KVP 1 Košice, IČO : 44 655 339 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
bola dňa 5.1.2021 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovej
lehoty veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO : 35 776 005- prihlásená suma
10.000,- EUR.

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

K011824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tippan Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 12, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1973
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/96/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/96/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Ivan Tippan, nar. 17.07.1973, bytom Leles 12, 076 84 Leles (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Tiburáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 481/14, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1988
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/361/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/361/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Andrea Tiburáková, nar. 27.04.1988, bytom Stredný riadok 481/14, 053 33 Nálepkovo,
podnikajúca pod obchodným menom: Andrea Tiburáková, s miestom podnikania: Švedlár 41, 053 34 Švedlár,
IČO: 43 680 208, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.02.2014 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
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Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Sliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 26, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1980
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/332/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/332/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Daniel Sliško, nar. 30.07.1980, bytom Nacina Ves 26, 072 21 Nacina Ves (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovaľ Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 3878/9, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
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

330

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/595/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/595/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Marián Kovaľ, nar. 10.02.1970, bytom Kyjevská 3878/9, 071 01 Michalovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartalošova 697/10, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1950
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/12/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/12/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Zlata Horváthová, nar. 25.01.1950, bytom Bartalošova 697/10, 045 01 Moldava nad Bodvou
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery,
k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021
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JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1403/37, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1957
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/299/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/299/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Jozef Horváth, nar. 26.07.1957, bytom Wuppertálska 1403/37, 040 23 Košice (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šumpíková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasáž 1045 / 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1985
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/251/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/251/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka: Lenka Šumpíková, nar. 07.05.1985, bytom Pasáž 2/1045, 071 01 Michalovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto oznamuje, že mení obchodné meno spoločnosti z pôvodného HMG Recovery, k.s. na:
·

Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
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Kontaktné údaje na správcu: +421 908 458 117
psk@psk-ks.sk

V Košiciach, dňa 04.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K011831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Torkos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Bc. Matej Torkos, nar. 25.03.1985, bytom Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad
jazerom, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14,
040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.30.
Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom na adresu:
judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 04.03.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K011832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Torkos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Bc. Matej Torkos, nar. 25.03.1985, bytom Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad
jazerom, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 04.03.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K011833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matej Torkos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/35/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/35/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Bc. Matej Torkos, nar. 25.03.1985, bytom Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad jazerom (ďalej len „dlžník“) oznamujem,
že na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 22.2.2021, sp. zn. 32OdK/35/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 40/2021 dňa 1.3.2021, bol vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice, značka
správcu: S 1375(ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of Bc. Matej Torkos, date of birth: 25.03.1985, address: Irkutská 6, 040 12 Košice-Nad
jazerom,, (onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I, No.
32OdK/35/2021 dated 22th February 2021. This resolution of the District Court Košice I, was published in the
Commercial bulletin No. 40/2021 from 1st March 2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S 1375 registered office Nerudova 14, 040 01 Košice as a trustee of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

334

Obchodný vestník 46/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.03.2021

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which theclaim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
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(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
th May 2015.
V Košiciach 04.03.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca (trustee of the bankrupt)

K011834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Annamária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 156, 072 61 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/383/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/383/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.02.2021, sp. zn. 31OdK/383/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Annamária Kováčová, narodená: 04.06.1980, bytom: Porúbka 156, 072 61 Porúbka.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. týmto správca majetku úpadcu oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Pražská 4, 040 11 Košice na 3.posch., č.d. 302 v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase 07:30 - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím
kontaktujte správcu e-mailom na adrese szalontay@tsls.sk.
V Košiciach, dňa 04.03.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca
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K011835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Annamária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 156, 072 61 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/383/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/383/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.02.2021, sp. zn. 31OdK/383/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Annamária Kováčová, narodená: 04.06.1980, bytom: Porúbka 156, 072 61 Porúbka.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto správca Mgr. Tomáš Szalontay v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na účet
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668. Veriteľ popierajúci pohľadávku je
povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 04.03.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K011836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátova 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/34/2021 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Vladislav Kmec, nar. 13.09.1993, bytom Muškátova 20, 040 11
Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vladislav Kmec, s miestom podnikania: Muškátova 586/20,
040 11 Košice-Západ, IČO: 51163055, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 –
15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese alebo na tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, správca
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K011837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátova 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/34/2021 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/34/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka: Vladislav Kmec, nar. 13.09.1993, bytom Muškátova 20, 040 11 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Vladislav Kmec, s miestom podnikania: Muškátova 586/20, 040 11 Košice-Západ,
IČO: 51163055 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/34/2021
zo dňa 18.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom správcovskej
kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie
správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 37/2021 z 24.02.2021.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th
of May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform
you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no. 26OdK/34/2021 from February 18,
2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Vladislav Kmec, date of birth:
September 13, 1993, domicile Muškátova 20, 040 11 Košice, business under a business name: Vladislav
Kmec, with the place of business: Muškátova 586/20, 040 11 Košice-Západ, Organization identification
number: 51163055 (hereinafter only „the Bankrupt“) and JUDr. Oľga Kmeťová, office seat: Mlynská 27, 040
01 Košice, mark number: S762, Slovak republic, was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak
Republic, OV no. 37/2021 from February 24, 2021.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 25.02.2021.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on February 25, 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania
o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b
ZKR). Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený
konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa,
spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý
vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v
konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a 2 ZKR).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in
a bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
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declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré
presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred
rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté
pohľadávky (§ 166c ZKR). (§ 166b ods. 1 a 2 ZKR).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v
konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom
právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá
hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak
sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka. Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3
ZKR).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child´s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor´s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. 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.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§
167l ods. 1 ZKR).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator 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 be used proportionately. A secured creditor
of a home 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 order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a
bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného
mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu
podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková
suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. 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. (Section 29 (2) of the BRA).
8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. 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).
9. 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 the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
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the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of
a creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor´s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
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secured by a security right related to the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor´s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, Slovenská republika, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - JUDr. Oľga
Kmeťová, offices Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox
of the administrator through the designed electronic form; the electronic submission and its attachments
must be signed by the guaranteed electronic signature of the person entitied to submit the electronic
filing, while delivered to the administrator within the basic registration period of 45 days of the
bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the administrator at a later date, the
creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. 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 such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy-trustee

K011838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátova 20, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/34/2021 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka dlžníka Vladislav Kmec, nar. 13.09.1993, bytom Muškátova 20,
040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Vladislav Kmec, s miestom podnikania: Muškátova
586/20, 040 11 Košice-Západ, IČO: 51163055, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Košice I, sp. zn. 26OdK/34/2021 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu
IBAN: SK76 0900 0000 0051 4426 8893.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
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