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K011841
Spisová značka: 27K/2/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v
likvidácii so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 610 031, v
mene ktorého návrh podal likvidátor: Recovery and Bankruptcy Advisory s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10,
831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 696 880 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidácii so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto, IČO: 50 610 031 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: GURMÁN FESTIVALY s. r. o., v likvidácii so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 610 031 predbežného správcu : Insolvency k. s.,
S 1639, so sídlom Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, IČO: 36868388.
II.
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K011842
Spisová značka: 27K/3/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Lasing, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10,
831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 602 523 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Lasing, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 36
602 523 takto
rozhodol
I.
Súd ustanovuje dlžníkovi: Lasing, s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava mestská časť Nové Mesto, IČO: 36 602 523 predbežného správcu : JUDr. Oliver Korec, S 322, so sídlom
kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava.
II.
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K011843
Spisová značka: 5OdK/42/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Robert Arpáš, nar. 28. 12. 1959,
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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trvale bytom Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina, obchodné meno - Ing. Róbert Arpáš - ATON, s miestom podnikania
Drotárska 9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO - 34400648, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Robert Arpáš, nar. 28. 12. 1959, trvale bytom
Kopanice 1263/69, 963 01 Krupina, obchodné meno - Ing. Róbert Arpáš - ATON, s miestom podnikania Drotárska 9,
811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO - 34400648.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1239.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
Lehota na podanie odvolania neplynie do 28.02.2021 (§ 8 písm. a) v spojení s § 9 ods. 1 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení účinnom od 19. 01. 2021).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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,
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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 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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
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opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.2.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011844
Spisová značka: 5OdK/44/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Eduard Gabriš, nar. 19. 01. 1964,
trvale bytom obec Badín, 976 32 Badín, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Eduard Gabriš, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom obec
Badín, 976 32 Badín.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13,
960 01 Zvolen, zn.: S1646.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
Lehota na podanie odvolania neplynie do 28.02.2021 (§ 8 písm. a) v spojení s § 9 ods. 1 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení účinnom od 19. 01. 2021).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).

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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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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 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 (§ 166f 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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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.2.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011845
Spisová značka: 5OdK/46/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jana Holubová, nar. 12. 09. 1995,
trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jana Holubová, nar. 12. 09. 1995, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Marián Pataj, so sídlom kancelárie J. Chalupku 8, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1540.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
Lehota na podanie odvolania neplynie do 28.02.2021 (§ 8 písm. a) v spojení s § 9 ods. 1 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení účinnom od 19. 01. 2021).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 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
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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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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. 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
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

10

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.2.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011846
Spisová značka: 5OdK/48/2021

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Mário Šándor, nar. 20. 02. 1983,
trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Mário Šándor, nar. 20. 02. 1983, trvale bytom mesto
Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bystrica, zn.: S527.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
Lehota na podanie odvolania neplynie do 28.02.2021 (§ 8 písm. a) v spojení s § 9 ods. 1 zákona č.
62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení účinnom od 19. 01. 2021).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
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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pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je 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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. 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
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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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.2.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011847
Spisová značka: 5OdK/50/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Božena Suchá, nar. 14. 10. 1961,
trvale bytom obec Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Božena Suchá, nar. 14. 10. 1961, trvale bytom obec
Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom kancelárie
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1305.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a 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.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b 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.
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 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 (§ 166e ods. 2 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K011848
Spisová značka: 26K/4/2021

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: CaC clearing s.r.o., Jasná 2972/55, 900 42 Dunajská Lužná, IČO:
36 194 336, proti dlžníkovi: chrysso s. r. o., so sídlom: Popradská 56, 040 01 Košice, IČO: 44 459 751 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 16.02.2021:
doložil Zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa 07.12.2020 v listinnej podobe alternatívne v
elektronickej podobe v súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente,
doložil výzvu jedného z veriteľov na zaplatenie v listinnej podobe alternatívne v elektronickej podobe v
súlade s ust. § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/4/2021 v potrebnom počte rovnopisov vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 3.3.2021
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

17

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011849
Spisová značka: 31K/8/2020
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 8/2020
navrhovateľa v 1. rade: Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 33907927, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01
Košice
a navrhovateľa v 2. rade: RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
45 956 723, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
proti dlžníkovi: JFK Development, s.r.o., so sídlom: Dopravná 12, 040 13 Košice, IČO: 36 753 882
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12. 4. 2021 o 9,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3.p.
Súd pokladá za potrebné Vás v konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V zmysle § 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.24/2021 Z.z., ide o vec, ktorá neznesie
odklad, preto možno vykonať pojednávanie o veci.
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Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 1. 3. 2021
JUDr. Pavel Varga
sudca
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Mária Šáriczka

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
vstupovali s ochranou horných dýchacích ciest ( rúško, šál, šatka ) , aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID - 19.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 8/2020
navrhovateľa v 1. rade: Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré
Mesto, IČO: 33907927, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01
Košice
a navrhovateľa v 2. rade: RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO:
45 956 723, zastúpený: JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
proti dlžníkovi: JFK Development, s.r.o., so sídlom: Dopravná 12, 040 13 Košice, IČO: 36 753 882
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 12. 4. 2021 o 9,00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 3.p.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka a to :
1/Ján Minďar - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, so sídlom: Jiskrova 1513/1, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO: 33907927,
zast. JUDr. Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice
2/RIUREST, s.r.o., so sídlom: Štúrova 19, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 956 723, zast. JUDr.
Ondrej Lučivjanský - advokát, so sídlom kancelárie: Štúrova 19, 040 01 Košice,
3/ FÚRA, s.r.o., so sídlom: SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36 211 451, zast. JUDr. Rudolf Manik, PhD. MBA,
MHA, Advokát s.r.o. Masarykova 2, 040 01 Košice
4/ Austrotherm, s. r. o., so sídlom: Magnetova 11, 831 04 Bratislava, IČO: 17 316 189, zast. JUDr. Július Jánošík,
advokát, Klincová 35, 810 05 Bratislava 15
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
V zmysle § 1, 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.24/2021 Z.z., ide o vec, ktorá neznesie
odklad, preto možno vykonať pojednávanie o veci.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 1. 3. 2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Mária Šáriczka
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JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I dňa 1.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011850
Spisová značka: 30OdK/49/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Milan Fabo, narodený: 02.05.1963, bytom: Nám. Oceliarov 475/
2, 040 15 Košice- Šaca, 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: Milan Fabo, narodený: 02.05.1963, bytom: Nám. Oceliarov
475/ 2, 040 15 Košice- Šaca.
II.
Zbavuje dlžníka: Milan Fabo, narodený: 02.05.1963, bytom: Nám. Oceliarov 475/ 2, 040 15 KošiceŠaca, 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 Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca
3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804.
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 Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika
Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu: S804; 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. D14-140/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Hadušovský, so sídlom kancelárie: Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava, zn. správcu:
S804; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 3.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K011851
Spisová značka: 26OdK/46/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Kozárová, narodená: 13.09.1972, bytom: Mlynská 15,
071 01 Michalovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné 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. D14-152/2021 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 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 4.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011852
Spisová značka: 26OdK/47/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš Žiga, narodený: 21.06.1986, bytom: Mníšek nad Hnilcom
574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Žiga - MŽSTAV, s miestom podnikania:
Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 41711017, 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: Miloš Žiga, narodený: 21.06.1986, bytom: Mníšek nad Hnilcom
574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Žiga - MŽSTAV, s miestom podnikania:
Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 41711017.
II.
Zbavuje dlžníka: Miloš Žiga, narodený: 21.06.1986, bytom: Mníšek nad Hnilcom 574, 055 64 Mníšek
nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Žiga - MŽSTAV, s miestom podnikania: Mníšek nad Hnilcom
574, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, IČO: 41711017 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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01
Košice, zn. správcu: S1937.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040
01 Košice, zn. správcu: S1937; 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. D14-155/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. 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
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
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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).
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).
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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
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 4.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011853
Spisová značka: 26OdK/48/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Hermína Dudyová, narodená: 09.02.1945, bytom: Turzovská
404/7, 056 01 Gelnica, zastúpená: 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: Hermína Dudyová, narodená: 09.02.1945, bytom: Turzovská
404/7, 056 01 Gelnica.
II.
Zbavuje dlžníka: Hermína Dudyová, narodená: 09.02.1945, bytom: Turzovská 404/7, 056 01 Gelnica
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: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská
12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
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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: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie
Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286; 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. D14-156/2021 na účet správcu
podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1286; 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
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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
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
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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).
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
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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
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 4.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011854
Spisová značka: 26OdK/49/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdenka Ferčáková, narodená: 08.04.1971, bytom: Kupeckého
327/47, 040 01 Košice-Juh, podnikajúca pod obchodným menom: Zdenka Ferčáková, s miestom podnikania:
Kupeckého 327/47, 040 01 Košice-Juh, IČO: 51502208 (finančný agent), s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 10.02.2017, zastúpená: 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: Zdenka Ferčáková, narodená: 08.04.1971, bytom: Kupeckého
327/47, 040 01 Košice-Juh.
II.
Zbavuje dlžníka: Zdenka Ferčáková, narodená: 08.04.1971, bytom: Kupeckého 327/47, 040 01 KošiceJuh všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Kováčska 57, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1936.
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. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Kováčska 57, 040 01
Košice, zn. správcu: S1936; 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. D14-149/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Bc. Filip Balla, so sídlom kancelárie: Kováčska 57, 040 01 Košice, zn. správcu: S1936; 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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
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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
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 4.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011855
Spisová značka: 9OdK/5/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Tarnóczy, narodený: 02.02.1962, bytom: Floriánska
1366/2, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Tarnóczy L+M, s miestom podnikania:
Štefánikova 14, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 11 994 061, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
15.12.2016, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Bratislava, so sídlom: Račianska 71, 831 02 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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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. D14-151/2021 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 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 4.3.2021
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K011856
Spisová značka: 27OdS/1/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Tibor Szeiner, nar. 19.01.1974, bytom Kolárovo, Mierová
č. 1836/51, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou určenou Centrom právnej pomoci: Advokátska kancelária
Timoranská & Štofková, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Pribinova č. 9, IČO: 36813401, o návrhu dlžníka na oddlženie
dlžníka určením splátkového kalendára, takto
rozhodol
Návrh dlžníka: Bc. Tibor Szeiner, nar. 19.01.1974, bytom Kolárovo, Mierová č. 1836/51, na oddlženie dlžníka určením
splátkového kalendára, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 26.02.2020, o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak ZoKR 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.

Okresný súd Nitra dňa 3.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K011857
Spisová značka: 22NcKR/1/2021
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22NcKR/1/2021
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Pavol Masaryk, nar. 26.01.1962, trvale bytom 913 33 Horná Súča 438, nariaďuje

pojednávanie
na deň 24.03.2021 o 09,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 123, posch. 1.,
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na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 4.3.2021
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
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K011858
Spisová značka: 38K/3/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti S.M. one s.r.o. so sídlom Golfová
2013/37, 971 01 Prievidza, IČO 51 990 377, práv. zast. +ULTRA legal s. r. o., advokátní kancelář so sídlom
Sokolovská 270/201, 190 00 Praha 9 -Vysočany, Česká republika, IČO 02 894 742, organizačná zložka +ULTRA
legal s. r. o., advokátní kancelář, organizačná zložka so sídlom Grösslingova 56, 811 09 Bratislava, IČO 47 255 480,
o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť PUBLICOM s. r. o. so sídlom
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO 36 337 897, takto
rozhodol
I.
Dlžník sa vyzýva, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu spolu s týmto uznesením vyjadril
k návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktorých lehota splatnosti uplynie do 30
dní, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov po lehote splatnosti nie viac ako 30 dní,
pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne splnenie do 30 dní od uplynutia
lehoty ich splatnosti,
zoznam peňažných pohľadávok a dlhových cenných papierov, ktoré sú splatné na požiadanie (na
videnie), pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou odôvodnene predpokladať ich riadne a včasné splnenie, ak by
sa o ich splatenie požiadalo nasledujúci deň.
II.
Dlžník sa poučuje, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd po splnení
zákonných podmienok vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Dlžník sa poučuje, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje
konkurzné konanie (zák. č. 7/2005 Z.z.), alebo uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, alebo ak zatají vec
patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá
vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo
finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa §
242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242
ods. 1 Trestného zákona) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 Trestného zákona).
IV.
Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či
súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
V.
Dlžník sa vyzýva, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia predložil súdu
posledných päť účtovných závierok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011859
Spisová značka: 38K/3/2021
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/3/2021
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Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

S.M. one , s.r.o.
Golfová 2013/37
971 01 Prievidza
IČO 51 990 377

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

PUBLICOM s r. o.
Poľnohospodárov 6
971 01 Prievidza
IČO 36 337 897

nariaďuje pojednávanie
na deň 07.05.2021 o 13,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
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Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011860
Spisová značka: 38K/3/2021
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/3/2021
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

S.M. one , s.r.o.
Golfová 2013/37
971 01 Prievidza
IČO 51 990 377

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

PUBLICOM s r. o.
Poľnohospodárov 6
971 01 Prievidza
IČO 36 337 897

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 07.05.2021 o 13,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka PUBLICOM s r.
o.
veriteľ č. 1: Sociálna poisťovňa
2: Všeobecná zdravotná poisťovňa

o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
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

41

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011861
Spisová značka: 38K/19/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
MACH s. r. o. so sídlom Lipová 367/3, 972 51 Handlová, IČO 47 491 744, o odmene a výdavkoch predbežného
správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Lucia Daňová, so sídlom Potočná 66, 972 51 Handlová, značka správcu S1987 sa
priznáva paušálna náhrada výdavkov vo výške 750,- eur.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi JUDr. Lucia Daňová, so sídlom Potočná 66, 972 51 Handlová, značka správcu S1987,
priznanú odmenu vo výške 750,- eur a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu
pod položkou reg. D19 23/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť 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) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
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práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011862
Spisová značka: 38OdK/48/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Viera Majzlanová, rod. Jančichová, nar. 31.10.1960, trvale
bytom 958 01 Partizánske, 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 Viera Majzlanová, rod. Jančichová, nar. 31.10.1960, trvale bytom 958 01
Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1427.
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 JUDr. Otto
Markech so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, 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 123/2021.
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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
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
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

44

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

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,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011863
Spisová značka: 38OdK/49/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Róbert Podoba, nar. 14.06.1970, trvale bytom 958 52
Žabokreky nad Nitrou 642, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
84, 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 Róbert Podoba, nar. 14.06.1970, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou
642.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka
správcu S1504.
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
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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. Janette
Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, 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
115/2021.
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
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,
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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,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011864
Spisová značka: 38OdK/50/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ing. Marián Grznárik, nar. 18.04.1947, trvale bytom
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske, 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 Ing. Marián Grznárik, nar. 18.04.1947, trvale bytom Tajovského 1283/61, 958
01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Marián Kolek so sídlom kancelárie Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1956.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Marián
Kolek so sídlom kancelárie Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, 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
117/2021.
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
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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,
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.
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
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011865
Spisová značka: 38OdK/52/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ing. Ivan Krčík, nar. 05.03.1955, trvale bytom Martina
Rázusa 778/15, 972 01 Bojnice, 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 Ing. Ivan Krčík, nar. 05.03.1955, trvale bytom Martina Rázusa 778/15, 972 01
Bojnice.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
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.
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IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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. Ing. Miroslav
Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, 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
121/2021.
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.
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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,
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
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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
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011866
Spisová značka: 38OdK/51/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Anton Offertaler, nar. 15.03.1964, trvale bytom Pstruhárska
792/47, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84,
Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Anton Offertaler, nar. 15.03.1964, trvale bytom Pstruhárska 792/47, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 48 003 506, značka správcu S1765.
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 INSOLVENCY
SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO 48 003 506, značka
správcu S1765, 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 118/2021.
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.
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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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.
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Okresný súd Trenčín dňa 3.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K011867
Spisová značka: 36K/1/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EKNES spol. s r.o., so sídlom
Zlatnícka dolina 720, 909 01 Skalica, IČO: 36 822 175, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 23471/T, takto
rozhodol
I.
Súd v y z ý v a dlžníka EKNES spol. s r.o., so sídlom Zlatnícka dolina 720, 909 01 Skalica, IČO: 36
822 175, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23471/T, aby sa v lehote
20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil
svoju platobnú schopnosť.
II.
Súd v y z ý v a dlžníka: EKNES spol. s r.o., so sídlom Zlatnícka dolina 720, 909 01 Skalica, IČO: 36
822 175, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 23471/T, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
IV.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
V.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s
poukazom na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.

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

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.02.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011868
Spisová značka: 31K/8/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JOOP, s.r.o., IČO: 36 234 303,
Staničná 16, 908 51 Holíč, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: 11724/T,
správcom ktorého je JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, značka správcu S1256, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e s a konkurz na majetok úpadcu: JOOP, s.r.o., IČO: 36 234 303, Staničná 16, 908 51
Holíč, pre nedostatok majetku.
II.
N e p r i z n á v a s a správcovi JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
značka správcu S1256, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III.

N e p r i z n á v a s a správcovi JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
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značka správcu S1256, náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 01.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011869
Spisová značka: 39K/7/2007
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GROW a.s, IČO: 31 412 700, 925 83
Žihárec 280, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vložka č. 10353/T, správcom ktorého
je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu:
S1138, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Zrušuje sa
nedostatok majetku.

konkurz na majetok úpadcu: GROW a.s, IČO: 31 412 700, 925 83 Žihárec 280, pre

II.
N e p r i z n á v a s a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
III.
N e p r i z n á v a s a správcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138, náhradu výdavkov.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
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účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 01.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011870
Spisová značka: 3OdK/9/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Sojka, nar.: 07.03.1977, trvale bytom obec Skalité,
023 14 Skalité, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom: Pavol Sojka, s
miestom podnikania Skalité 1164, 023 14 Skalité, IČO: 40 641 815, adresa na doručovanie: 023 14 Skalité 1164,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Sojka, nar.: 07.03.1977, trvale bytom obec Skalité, 023
14 Skalité.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29, 036 01
Martin, IČO: 42 054 915, značka správcu: S1162.
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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
25.02.2021, vedený pod položkou registra 62/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
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kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 3.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011871
Spisová značka: 3OdK/219/2018
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, trvale
Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou inak podnikajúci pod
obchodným menom Ján Chudjak, s miestom podnikania Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, IČO: 41 357 825, (do
27.01.2005 podnikajúci pod IČO: 35 379 103), správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie
Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Mikuláša Takáča, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
značka správcu: S1218.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina,
IČO: 42 054 303, značka správcu S580.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, IČO: 42 054 303, značka správcu S580.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), 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 Žilina dňa 4.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011872
Spisová značka: 3OdK/327/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Drengubiak, nar. 28.09.1967,
trvale bytom A. Stodolu 5320/52, 036 01 Martin - Záturčie, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav
Drengubiak, s miestom podnikania A.Stodolu 5320/52, 036 01 Martin, IČO: 47 397 284, správcom ktorého je: Mgr.
Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Miroslava Hlada, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729, značka správcu: S1544.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
IČO: 42 224 578, značka správcu: S1744.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578, značka správcu: S1744.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), 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 Žilina dňa 4.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011873
Spisová značka: 3OdK/78/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Irena Slavkovská, nar. 28.08.1957,
bytom Družstevná 1062/11, 038 53 Turany, správcom ktorého je: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Miroslava Hlada, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729, značka správcu: S1544.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina,
IČO: 45 634 688, značka správcu: S1342.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 45 634 688, značka správcu: S1342.
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V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej
Bystrici. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez
ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis, spisová značka konania), 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 Žilina dňa 4.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K011874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarina Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 131, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/133/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/133/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Mudrák, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Dlžník:

Tomáš Jarina

bytom:

Hlavná ulica 55/131, 900 42 Miloslavov – Alžbetin Dvor

nar.:

24.05.1983

vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku úpadcu:

Č. Druh
hnuteľná
1
vec

Bližšia identifikácia majetku
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, VIN: TMBFA25JX83144833, dátum prvej evidencie: 01.04.2008, farba: červená, druh
PHM: benzín, karoséria: kombi

(ďalej len „majetok“)

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

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

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

4. Písomná ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny a identifikačné údaje záujemcu – právnická
osoba názov, sídlo a IČO ak je pridelené, fyzická osoba meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rodné číslo a trvalý pobyt. Záujemca musí uviesť adresu, na ktorú sa má zaslať oznámenie o víťaznej ponuke –
postačuje aj e-mailová adresa.

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

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

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

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

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

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

JUDr. Michal Mudrák, správca

K011875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarina Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 131, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/133/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/133/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Č. Druh
1

hnuteľná
vec

Súpisová
hodnota

Bližšia identifikácia majetku

osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, VIN: TMBFA25JX83144833, dátum prvej evidencie: 01.04.2008, farba:
1 500,00 €
červená, druh PHM: benzín, karoséria: kombi
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K011876
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Machovičová, nar. 13.3.1956, Cintorínska 3, 900
29 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji, v zmysle ustanovení § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovný
súpis majetku všeobecnej podstaty:
súpisová
hodnota
Pozemok Spoluvlastnícky podiel 1/4 na parcele registra E evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom 3000 €
území Nové Mesto, obec Bratislava - m. č. Nové Mesto, okres Bratislava III, parcelné číslo 11424,
pozemok o výmere 232 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, umiestnenie pozemku v
zastavanom území obce. Zapísané na LV č. 5619.

p.č. druh
1

popis

poznámka

5.3.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K011877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/161/2020 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 č.k. 33OdK 161/2020 zo dňa 3.12.2020, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 244/2020 dňa 18.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Štefan Sabol, narodený
14.10.1975, Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava a a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01
Bratislava.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka,
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zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a
vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Sabol, narodený 14.10.1975,
Solivarská 124/4, 821 03 Bratislava, zrušuje.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K011878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubka Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zohor ,, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/6/2021 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michaela Voleková, správca dlžníka: Augustín Hubka, nar. 09.11.1979, trv. byt. Námestie Mládeže
316/4, 900 51 Zohor, občan SR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu: Trnavská 27,
831 04 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do
16,00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: office@akvk.sk.
JUDr. Michaela Voleková, správca

K011879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubka Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zohor ,, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/6/2021 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/6/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Augustín Hubka, nar. 09.11.1979, trv. byt. Námestie Mládeže 316/4, 900 51 Zohor, občan SR, (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/6/2021, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 42/2021 dňa 03.03.2021 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Michaela Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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
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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 848/2015 dated May 2015, as the bankruptcy trustee of
bankrupt : Augustín Hubka, born 09.11.1979, domicile Námestie Mládeže No. 316/4, 900 51 Zohor, Slovak
republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
27OdK/6/2021, published in the Government Journal No. 42/2021 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 bankruptcy trustee to the address JUDr. Michaela Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security 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. 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 the Bankrupt, if this claim is secured with security right applicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form und
fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy
and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities 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 be lodged separately. Creditors whose
claims depend on the fulfillment 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 Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
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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 Journal.
Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
Bankrupt.

JUDr. Michaela Voleková konkurzný správca / bankrupcy trustee

K011880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanek Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jána Rašu 1879 / 33, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2020 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ľudmila Jurčová, značka správcu S 1802, správca dlžníka Anton Vanek, nar. 30.9.1975, trvale bytom: Kpt.
Jána Rašu 33, 841 01 Bratislava, štátny občan SR, v zmysle § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
vyhlásený Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2020, pod č. k. 32OdK/267/2020, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. 211/2020 dňa 2.11.2020, sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR k o n č í po splnení rozvrhu
výťažku.
I. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil majetok, pričom zistený majetok spísal do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku.
II. Po speňažení konkurznej podstaty a odpočítaní nákladov konkurzu správca pripravil rozvrh výťažku. V zmysle
ust. §167u ods. 1 ZKR správca dňa 2.3.2021 zverejnil v OV č. 41/2021 zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Rozvrh výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 5.3.2021.
III. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok úpadcu Anton Vanek, nar. 30.9.1975,
trvale bytom: Kpt. Jána Rašu 33, 841 01 Bratislava, štátny občan SR v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z r u š u j
e po splnení rozvrhu výťažku.
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IV. V zmysle 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

K011881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Tomáš Kozovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Masár, nar. 07.01.1948, Pri Majeri 641/28,
900 55 Lozorno, spis. 27OdK/384/2020, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu mimo dražby.

I. Predmet predaja:
Poradové
číslo
majetku
1.

2.

3.

4.

5.

Typ
Popis nehnuteľnosti
Katastrálne LV
súpisovej
územie
položky
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
5636
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
5636
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného

Číslo
parcely

Druh
pozemku

2430/5

Orná pôda

Výmera Spoluvlastnícky Hodnota
(m2)
podiel
na nehnuteľnosti v
nehnuteľnosti
EUR
22670 7/3138
10,11

2430/7

Orná pôda

1251

7/3138

0,56

5636 2478/2

Orná pôda

34275

7/3138

15,29

5636 2478/4

Orná pôda

193

7/3138

0,09

5636 2575/3

Lesný
pozemok

142

7/3138

0,10
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6.

Nehnuteľnosť

7.

Nehnuteľnosť

8.

Nehnuteľnosť

9.

Nehnuteľnosť

10.

Nehnuteľnosť

11.

Nehnuteľnosť

12.

Nehnuteľnosť

13.

Nehnuteľnosť

14.

Nehnuteľnosť

15.

Nehnuteľnosť

16.

Nehnuteľnosť

17.

Nehnuteľnosť

18.

Nehnuteľnosť

19.

Nehnuteľnosť

20.

Nehnuteľnosť
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územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Pozemok je umiestnený Lozorno

Deň vydania: 10.03.2021

5636 2631/4

Lesný
pozemok

10319

7/3138

6,915

5636 2631/5

Lesný
pozemok

571

7/3138

0,38

5636 2632/1

Lesný
pozemok

13444

7/3138

8,10

5636 2632/4

Lesný
pozemok

45104

7/3138

30,18

5636 5770/13 Orná pôda

14939

7/3138

6,66

5636 5770/14 Orná pôda

858

7/3138

0,38

5636 5770/15 Orná pôda

204

7/3138

0,09

5636 8709/2

6015

7/3138

4,03

5636 8718/32 Lesný
pozemok

593

7/3138

0,40

5636 8718/34 Lesný
pozemok

1656

7/3138

5636 8718/35 Ostatná
plocha

6721

7/3138

5636 8788/6

620

7/3138

Lesný
pozemok

Orná pôda

1,11

3,75

0,28

5636 8789/2

Trvalý trávny 2635
porast

7/3138

1,47

5636 8790/5

Trvalý trávny 408
porast

7/3138

0,23

5636 1922

Trvalý trávny 3366

7/3138

1,88
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21.

Nehnuteľnosť

22.

Nehnuteľnosť

23.

Nehnuteľnosť

24.

Nehnuteľnosť

25.

Nehnuteľnosť

26.

Nehnuteľnosť

27.

Nehnuteľnosť

28.

Nehnuteľnosť

29.

Nehnuteľnosť

30.

Nehnuteľnosť

31.

Nehnuteľnosť

32.

Nehnuteľnosť

33.

Nehnuteľnosť

34

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

Deň vydania: 10.03.2021

porast

5636 2367/101 Lesný
pozemok

5636 2631/3

19282

7/3138

12,90

Trvalý trávny 2900
porast

7/3138

5636 3195/1

Trvalý trávny 17271
porast

7/3138

9,63

5636 3195/3

Trvalý trávny 23883
porast

7/3138

13,32

5636 4487/1

Trvalý trávny 821
porast

7/3138

0,46

5636 4488/202 Trvalý trávny 4563
porast

7/3138

2,54

5636 5670

Trvalý trávny 327
porast

7/3138

0,18

5636 6997/1

Trvalý trávny 3618
porast

7/3138

2,02

5636 6997/2

Lesný
pozemok

1094

7/3138

073

5636 7298/1

Lesný
pozemok

1565

7/3138

1,05

5636 7298/2

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,01

5636 7298/3

Lesný
pozemok

4945

7/3138

3,31

5636 7475

Trvalý trávny 6434
porast

7/3138

3,59

5636 7476/1

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,07

1,62
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

5636 7476/2

Lesný
pozemok

3367

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

5636 7477/1

Lesný
pozemok

1421

5636 7477/2

5636 8718/23 Lesný
pozemok

34527

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu

5636 8790/2

Lesný
pozemok

36

5978 9268/5

7/3138
2,25

7/3138

0,95

Trvalý trávny 3
porast

7/3138

0,01

5636 7992/1

Trvalý trávny 677
porast

7/3138

0,38

5636 7992/2

Trvalý trávny 550
porast

7/3138

0,31

5636 8388/1

Trvalý trávny 30268
porast

7/3138

16,88

7/3138
23,11

7/3138

0,02

Zastavaná 157
plocha
a
nádvorie

7/208

1,06

5560 3206

Trvalý trávny 3874
porast

7/3138

2,16

5560 4386

Trvalý trávny 151
porast

7/3138

0,08

5560 4733

Orná pôda

7/3138

1,20

5560 5671

Trvalý trávny 403
porast

7/3138

0,22

5560 6096

Trvalý trávny 11329
porast

7/3138

6,32

2690

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

77

Obchodný vestník 47/2021
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

5560 6995

Trvalý trávny 3330
porast

7/3138

1,86

5560 6996/1

Trvalý trávny 13819
porast

7/3138

7,71

5560 6996/2

Lesný
pozemok

7/3138

2,60

5560 7049

Trvalý trávny 13592
porast

7/3138

7,58

5560 7092

Trvalý trávny 10455
porast

7/3138

5,83

5560 7093

Lesný
pozemok

4888

7/3138

3,27

5560 7227

Lesný
pozemok

9452

7/3138

6,33

5560 7234

Lesný
pozemok

1809

7/3138

1,21

5560 7285

Lesný
pozemok

2147

7/3138

1,44

5560 7286

Lesný
pozemok

4676

7/3138

3,13

5560 7478/1

Trvalý trávny 212
porast

7/3138

0,12

5560 7478/2

Lesný
pozemok

7/3138

0,65

5560 7479/1

Trvalý trávny 4475
porast

7/3138

2,50

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.

5560 7479/2

Lesný
pozemok

7/3138

3,18

5560 7479/3

Trvalý trávny 4
porast

7/3138

0,01

3891

968

4750
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64.

Nehnuteľnosť

65.

Nehnuteľnosť

66.

Nehnuteľnosť

67.

Nehnuteľnosť

68.

Nehnuteľnosť

69.

Nehnuteľnosť

70.

Nehnuteľnosť

71.

Nehnuteľnosť

72.

Nehnuteľnosť

73.

Nehnuteľnosť

74.

Nehnuteľnosť

75.

76.

77.

78.

Konkurzy a reštrukturalizácie

„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno

Deň vydania: 10.03.2021

5560 7480/1

Trvalý trávny 425
porast

7/3138

0,24

5560 7480/2

Lesný
pozemok

198

7/3138

0,13

5560 7480/3

Lesný
pozemok

4

7/3138

0,01

5560 7480/4

Trvalý trávny 347
porast

7/3138

0,19

5560 7480/5

Lesný
pozemok

166

7/3138

0,11

5560 7510/1

Lesný
pozemok

4388

7/3138

2,94

5560 7510/2

Lesný
pozemok

18

7/3138

0,01

5560 7513

Lesný
pozemok

363

7/3138

0,24

5560 7521

Trvalý trávny 4906
porast

7/3138

2,74

5560 7523

Trvalý trávny 489
porast

7/3138

0,27

5560 7572

Trvalý trávny 874
porast

7/3138

5560 7574

Trvalý trávny 482
porast

7/3138

0,27

5560 7597

Trvalý trávny 201
porast

7/3138

0,11

5560 7598

Trvalý trávny 1877
porast

7/3138

1,05

5560 7599

Trvalý trávny 3758

7/3138

2,10

0,49
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Konkurzy a reštrukturalizácie

mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu

79.

Nehnuteľnosť

80.

Nehnuteľnosť

81.

Nehnuteľnosť

82.

Nehnuteľnosť

83.

Nehnuteľnosť

84.

Nehnuteľnosť

85.

Nehnuteľnosť

86.

Nehnuteľnosť

87.

Nehnuteľnosť

88.

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape

89.

90.

91.

92.

Deň vydania: 10.03.2021

porast

5560 7753

Trvalý trávny 1453
porast

7/3138

0,81

5560 7802

Trvalý trávny 341
porast

7/3138

0,23

5560 7803

Trvalý trávny 122
porast

7/3138

0,07

5560 7806

Trvalý trávny 5913
porast

7/3138

3,30

5560 7989

Trvalý trávny 622
porast

7/3138

0,35

5560 7990

Trvalý trávny 1687
porast

7/3138

0,94

5560 7991

Trvalý trávny 244
porast

7/3138

0,14

5560 7993

Trvalý trávny 101
porast

7/3138

0,06

5560 7994

Trvalý trávny 173
porast

7/3138

0,10

5560 8386

Trvalý trávny 3676
porast

7/3138

2,05

5560 8387

Trvalý trávny 727
porast

7/3138

0,41

5560 8694

Lesný
pozemok

7725

7/3138

5,17

5560 8696

Lesný
pozemok

1316

7/3138

0,88

5560 8922

Orná pôda

1435

7/3138

0,64
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

Konkurzy a reštrukturalizácie

určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evidované na mape
určeného operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.

Deň vydania: 10.03.2021

5560 9003

Trvalý trávny 744
porast

7/3138

0,41

5560 9120

Lesný
pozemok

7/3138

1,50

4367 7805/8

Zastavaná 1446
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,11

4367 7805/12 Zastavaná 985
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,07

4367 8855/6

Zastavaná 575
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,04

4367 8855/8

Zastavaná 26
plocha
a
nádvorie

14/37656

0,01

4367 1884

Lesný
pozemok

18425

14/37656

2,06

4367 2449

Lesný
pozemok

1583

14/37656

0,18

4367 2566

Lesný
pozemok

798

14/37656

0,09

4367 2583

Lesný
pozemok

56639

14/37656

6,32

4367 6993

Lesný
pozemok

68753

14/37656

7,67

4367 6994

Lesný
pozemok

2505

14/37656

0,28

4367 7034

Lesný
pozemok

2226

14/37656

0,25

4367 7292

Lesný
pozemok

86973

14/37656

9,70

4367 7294

Lesný
pozemok

87038

14/37656

9,71

2237
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108.

Nehnuteľnosť

109.

Nehnuteľnosť

110.

Nehnuteľnosť

111.

Nehnuteľnosť

112.

Nehnuteľnosť

113.

Nehnuteľnosť

114.

Nehnuteľnosť

115.

Nehnuteľnosť

116.

Nehnuteľnosť

117.

Nehnuteľnosť

118.

Nehnuteľnosť

119.

Nehnuteľnosť

120.

Nehnuteľnosť

121.

Nehnuteľnosť

122.

Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu

Deň vydania: 10.03.2021

4367 7295

Lesný
pozemok

1090

14/37656

0,12

4367 7297

Lesný
pozemok

1996

14/37656

0,22

4367 7300

Lesný
pozemok

53208

14/37656

5,93

4367 7511/2

Lesný
pozemok

25997

14/37656

2,90

4367 7512

Lesný
pozemok

4298

14/37656

0,48

4367 8418

Lesný
pozemok

363

14/37656

0,04

4367 8647/1

Lesný
pozemok

12530

14/37656

1,36

4367 8702

Lesný
pozemok

3830

14/37656

0,43

4367 8709

Lesný
pozemok

75163

14/37656

8,38

4367 8720

Lesný
pozemok

16818

14/37656

1,88

4367 8852/3

Lesný
pozemok

211597 14/37656

23,60

4367 8852/103 Lesný
pozemok

96

14/37656

0,01

4367 8852/203 Lesný
pozemok

7376

14/37656

0,82

4367 8853/1

Lesný
pozemok

3018

14/37656

0,34

4367 8853/2

Lesný
pozemok

394960 14/37656

44,05
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123.

124.

125.

126.

127.

128

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený v Lozorno
zastavanom území obce,
parcely reg. „E“ evid. Na
mape urč. Operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu

Deň vydania: 10.03.2021

4367 8853/3

Lesný
pozemok

11

14/37656

0,01

4367 8853/4

Lesný
pozemok

611

14/37656

0,07

4367 8854

Lesný
pozemok

11326

14/37656

1,26

4367 8855/1

Lesný
pozemok

54927

14/37656

6,13

4367 8855/2

Lesný
pozemok

3743

14/37656

0,42

4367 8855/3

Lesný
pozemok

16904

14/37656

1,89

4367 8856/1

Lesný
pozemok

6101

14/37656

0,68

4367 8856/2

Lesný
pozemok

2425

14/37656

0,27

4367 8856/3

Lesný
pozemok

123952 14/37656

13,83

4367 8856/4

Lesný
pozemok

983

14/37656

0,11

4367 8856/5

Lesný
pozemok

1333

14/37656

0,15

4367 8924/1

Lesný
pozemok

19875

14/37656

4367 8924/2

Lesný
pozemok

23748

14/37656

2,65

4367 9125/1

Lesný
pozemok

6289

14/37656

0,70

4367 9125/2

Lesný
pozemok

178

14/37656

0,02

4367 9125/3

Lesný
pozemok

185029 14/37656

2,22

20,64
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139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Lozorno
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape urč.
operátu
Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený Zohor
mimo
zastavaného
územia obce, parcely reg.
„C“ evidované na kat.
mape

Deň vydania: 10.03.2021

4367 9153/1

Trvalý trávny 7049
porast

14/37656

0,66

4367 9153/2

Trvalý trávny 25
porast

14/37656

0,01

4367 9153/900 Trvalý trávny 2647
porast

14/37656

0,25

4367 9343

Lesný
pozemok

921

14/37656

0,10

4367 9372

Lesný
pozemok

52018

14/37656

5,80

4367 9373

Lesný
pozemok

1234

14/37656

0,14

4367 9374

Lesný
pozemok

3510

14/37656

0,39

4367 9478

Lesný
pozemok

64609

14/37656

7,21

4367 9815

Lesný
pozemok

17347

14/37656

1,93

6403 22208

Orná pôda

667

67/667

402

149. nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.1 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
150. nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
151. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
152. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel v
prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
153. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl. podiel

1584 9276

Orná pôda

591

3929 2935

Lesný
pozemok

1468 7/72

42,81

3929 6307

Lesný
pozemok

374

7/72

10,91

3929 6428

Lesný
pozemok

97

7/72

2,83

3929 6429

Lesný
pozemok

1169 7/72
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v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky – 330/04
154. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.2 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
155. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lozorno
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
záložného práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvl.podiel
vl.č.1 v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky –
330/04
156. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
157. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
158. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia o určení
zál.práva č. 606/350/58578/04/Mra na spoluvlastnícky podiel
v prospech oprávneného: Daňový úrad Malacky, výška
zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
159. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „C“ evidované na kat. mape
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
160. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „C“ evidované na kat. mape
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
161. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
162. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava,
výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
163. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
164. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
165. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu

Deň vydania: 10.03.2021

3931 9655/1

Orná pôda

267

7/72

5714 9277

Orná pôda

737

7/208 4,96

5305 9493

Orná pôda

590

7/72

11,47

5305 9654

Orná pôda

500

7/72

12,15

5305 9655/900 Orná pôda

309

7/72

7,51

5677 4929/3

Lesný
pozemok

768

7/3138 0,51

5677 4929/4

Lesný
pozemok

772

7/3138 0,52

5677 3207/2

Trvalý trávny 20638 7/3138 11,51
porast

5677 3208/2

Lesný
pozemok

2

5677 3208/3

Lesný
pozemok

14421 7/3138 9,65

5677 3208/4

Lesný
pozemok

46009 7/3138 30,79

5677 3208/5

Lesný
pozemok

2784 7/3138 1,86
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166. Nehnuteľnosť

167. Nehnuteľnosť

168. Nehnuteľnosť

169. Nehnuteľnosť

170. Nehnuteľnosť

171. Nehnuteľnosť

172. Nehnuteľnosť

173. Nehnuteľnosť

174. Nehnuteľnosť

175. Nehnuteľnosť

Konkurzy a reštrukturalizácie

Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR

Deň vydania: 10.03.2021

5677 3209/3

Lesný
pozemok

1402 7/3138 0,94

5677 3209/4

Lesný
pozemok

11787 7/3138 7,89

5677 3209/5

Lesný
pozemok

1550 7/3138 1,04

5677 6998/3

Lesný
pozemok

38109 7/3138 25,50

5677 6998/4

Lesný
pozemok

15071 7/3138 10,09

5677 6998/5

Lesný
pozemok

39780 7/3138 26,62

5677 6998/6

Trvalý trávny 25236 7/3138 16,89
porast

5677 7293

Lesný
pozemok

2068 7/3138 1,38

5677 7299

Lesný
pozemok

755

5677 7522

Trvalá trávny 1047 7/3138 0,58
porast
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176. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno 5677 7084/1
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
177. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno 5677 7805/1
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR
178. Nehnuteľnosť Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, Lozorno 5677 8921
parcely reg. „E“ evid. na mape urč. Operátu
Záložné právo zriadené na základe rozhodnutia č.
100665112/2017, vyk. dňa 28.04.2017, práv. dňa 15.05.2017
o zriadení
daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32,
Bratislava, výška zabezpečenej pohľadávky 903,08EUR

Deň vydania: 10.03.2021
Trvalá trávny 2697 7/3138 1,50
porast

Trvalá trávny 3121 7/3138 1,74
porast

Zastavaná
43
plocha
a
nádvorie

7/3138 0,02

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a je zapísaná v súpise
konkurznej podstaty samostatne pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponuku,
ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty určenej správcom. Majetok úpadcu sa odpredáva
ako celok alebo jednotlivé majetkové hodnoty samostatne.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku a jeho obhliadku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u
JUDr. Tomáša Kozovského na tel.č.: 02/5249 3831, príp. mailom na adrese: sekretariat@kozovsky.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Tomáš Kozovský,
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jozef Masár neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
- návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,
- doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK86 7500 0000 0002 0274 8383 v
lehote na predkladanie ponúk,
- doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia
občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je
ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.
- oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 11. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku do 14.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku
nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.03.2021

ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese:
JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava dňa 30.03.2021 o 14,00 hod., o čom správca vyhotoví
zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 10 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň
oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. V prípade rovnosti rozhoduje časové prvenstvo
ponuky, komplexnosť a výhodnosť ďalších kritérií. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania
na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej
kúpnej ceny.
Správca si vyhradzuje právo: ● meniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť ● v prípade
nevyhovujúcich návrhov odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné ● v
prípade formálnych nedostatkov vyzvať záujemcu na ich odstránenie.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K011882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 10194 / 61A, 821 05 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/184/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/184/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady 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, so sídlom správcovskej
kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Vladimír Varga, nar. 28.04.1975, trvale bytom Bratislava - Vajnory, Rybničná 10194/61A 821 05 Bratislava (ďalej
aj ako len „Dlžník“), 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 zmien a doplnkov (ďalej aj ako
len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto
sa konkurz Dlžníka oznámením v Obchodnom vestníku SR zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 05.03.2021

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

K011883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Kružliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 1192/7, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1993
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/37/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/37/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Lukáš Kružliak, narodený 04.02.1993, trvale
bytom Ľuda Zúbka 1192/7, 841 01 Bratislava, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

I. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka a to:

Číslo súpisovej zložky: 2
Popis: Osobné motorové vozidlo – CHRYSLER 300c, sedan
VIN: 1C3AAB3G05H626176, rok výroby: 2005, objem: 3518cm3, výkon: 183kw (249hp), zadný náhon, automat
4st., benzín, 4dv., 5-miestne, najazdené km: 215.000 km, čierna metalíza.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok,
lehota
uplynie
najbližší
nasledujúci
pracovný
deň),
a to
v zalepenej
obálke
s označením PONUKA_4OdK/37/2020_auto na adresu kancelárie správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: záloha_4OdK/37/2020_auto
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady súvisiace s prepisom majetku znáša nadobudateľ.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V Bratislave, dňa 05.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K011884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Veľký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka, Ing. Jozefa Veľkého, trvale bytom: Ožvoldíkova 2005 / 6, 841 02 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská republika, dátum narodenia: 29. 06. 1970 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto opätovne vyhlasujem 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 v texte len ako „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka, a to z dôvodu, že na základe 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 bolo nutné do 28.02.2021 upustiť od speňažovania konkurznej
podstaty Dlžníka.

Kolo:

Druhé

Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 1.

Súpisová položka č. 1

Iná majetková hodnota

Popis: Obchodný podiel zodpovedajúci 100 % základného imania vo výške 5.000,- eur obchodnej spoločnosti
VEČIKO s.r.o., so sídlom: Komárnická 5865/28 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika,
IČO: 53208994, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147141/B

Súpisová hodnota: 5.000,- eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 22. 12. 2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

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

Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.

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
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
33OdK/160/2020“.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
33OdK/160/2020.

Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0012.

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená 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.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

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

K011885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Branislav Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčkova 1029/43, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ako správca konkurznej podstaty dlžníka, pána Ing. Branislava Oravca, Vlčkova 1029 / 43, 811 06 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 11.04.1968 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto opätovne vyhlasujem
v zmysle ustanovenia § 167p v spojení s § 167q 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“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka, a to z dôvodu, že na základe 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 bolo nutné do 28.02.2021 upustiť od speňažovania konkurznej
podstaty Dlžníka.

Kolo:

Prvé

Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 2.

Súpisová položka č. 2

Iná majetková hodnota

Popis: Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu v dôsledku zániku účasti dlžníka, ako spoločníka v spoločnosti
EXCLUSIVE4ALL, s.r.o., so sídlom Vlčkova 43, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 654 302,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41508/B, v ktorej mal dlžník
obchodný podiel zodpovedajúci vkladu v menovitej hodnote EUR 22.174,- k základnému imaniu v celkovej výške
EUR 33.261,-, čo predstavuje podiel dlžníka na základnom imaní a na hlasovacích právach vo výške 66,66 %
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 3.013,33 eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 04.11.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.

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
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
32OdK/182/2020“.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
32OdK/182/2020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0006.

Deň vydania: 10.03.2021

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená 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.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K011886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šmelcerová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starhradská 3220/2, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/505/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/505/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

Mgr. Petra Muroňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Šmelcerová, nar. 13. 07. 1960, trvale
bytom Starhradská 3220/2, Bratislava, Slovenská republika, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že úpadca nevlastní žiaden majetok. Správca sa od vyhotovenia súpisu
nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu
majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle
ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.03.2021

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.

V Bratislave, dňa 05.03.2021

Mgr. Petra Muroňová, správca

K011887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADALIA-SK s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická cesta 11 / 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 765 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty úpadcu ADALIA-SK s. r. o., so sídlom Šenkvická cesta 11,
902 01 Pezinok, IČO: 46 765 743, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 82999/B zverejňuje nasledovné doplnenie súpis majetku oddelenej podstaty:

Oddelená
podstata
zabezpečeného Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
veriteľa
Právny
dôvod
vzniku/zriadenia Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku zo dňa 05.10.2015 medzi veriteľom Petrom
zabezpečovacieho práva
Burdanom, ako pôvodným záložcom a dlžníkom
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva
24.11.2015
Poradie vzniku zabezpečovacieho práva
Záložné právo prvé v poradí
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky 86
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky
449.323,24 EUR
Zabezpečená suma
800.000,00 EUR

Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová zložka č. 15
Hnuteľný majetok – peňažné prostriedky
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma:
Mena:

15
Hnuteľná vec
2.979,66
EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nájomné za užívanie nebytových priestorov, Faktúra 2712020
2.979,66 EUR
ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu: 02.02.2021

Súpisová zložka č. 16
Hnuteľný majetok – peňažné prostriedky
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma:
Mena:
Popis:
Súpisová hodnota:
Dôvod zapísania majetku do súpisu

16
Hnuteľná vec
1.906,55
EUR
Nájomné za užívanie nebytových priestorov, 1/2021
1.906,55 EUR
ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu: 22.02.2021

Súpisová zložka č. 17
Hnuteľný majetok – peňažné prostriedky
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma:
Mena:
Popis:
Súpisová hodnota:
Dôvod zapísania majetku do súpisu

17
Hnuteľná vec
1.906,55
EUR
Nájomné za užívanie nebytových priestorov, 2/2021
1.906,55 EUR
ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu: 22.02.2021

Súpisová zložka č. 18
Hnuteľný majetok – peňažné prostriedky
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Suma:
Mena:
Popis:
Súpisová hodnota:
Dôvod zapísania majetku do súpisu

18
Hnuteľná vec
5.719,65
EUR
Nájomné za užívanie nebytových priestorov, Faktúra 2021001
5.719,65 EUR
ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Deň zápisu: 22.02.2021
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K011888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADALIA-SK s. r. o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická cesta 11 / 0, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 765 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava 2
Spisová značka správcovského spisu: 27K/1/2020 S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/1/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Kubicová, správca konkurznej podstaty úpadcu ADALIA-SK s. r. o., so sídlom Šenkvická cesta 11,
902 01 Pezinok, IČO: 46 765 743, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č. 82999/B zverejňuje opravu súpisu všeobecnej podstaty a uvádza, že súpisové zložky majetku všeobecnej
podstaty zapísané pod poradovými číslami 1, 2, 3 a 4 sú súpisovými zložkami majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava zapísanými pod
poradovými číslami 15, 16, 17 a 18.

K011889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhájska 227/27, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/3/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Peter Tomek, nar.:28.02.1960, sp. zn.: 27OdK/3/2020 bytom, Podhájska
227/27, Blatné, št. občan SR, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 09.12.2019, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného
veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej sume pohľadávky
15 557,49 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 6.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K011890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: MONTRE, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04
Bratislava, IČO: 35 918 608, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33K/3/2020, v
zmysle § 28 ods. 3, zák. 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 prihláška nezabezpečených pohľadávok
obsahujúca 2 pohľadávky, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, SR, iná pohľadávka, Právny dôvod: Neuhradené poistné
za obdobie 1/2020 - 11/2020 doložené Platobným kalendárom 3591860800, Neuhradený poplatok za vydanie
výkazu nedoplatkov v celkovej sume 17 488,66 €.

Ing. Tomáš Antonič, správca

K011891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Slováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 686/53 A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/10/2021 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Zuzana Slováková, nar. 12.02.1986, Rybárska 686/53 A, 900 43
Hamuliakovo, okr. Senec oznamuje, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od
9.30 do 15.30 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0907 894 676 alebo
prostredníctvom e-mailu na adrese: judr.veternik@gmail.com
JUDr. Eduard Veterník

K011892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Slováková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 686/53 A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/10/2021 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Zuzana Slováková, nar.12.02.1986, Rybárska 686/53 A, 900 43
Hamuliakovo, okr. Senec oznamuje, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných veriteľov je možné skladať na
bankový účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Bratislava-Páričkova, číslo účtu SK05 0200 0000 0054 5784 2112,
pričom variabilný symbol je číslo popretej pohľadávky v zozname pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je potrebné vopred dohodnúť telefonicky
na č. t. 0907 894676 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: judr.veternik@gmail.com.
V zmysla § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percenta zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Eduard Veterník

K011893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Rozínek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 565/7, 900 29 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/141/2020 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eduard Veterník, správca dlžníka Tomáš Rozínek, Športová 565/7, 900 29 Nová Dedinka - Nová Ves pri
Dunaji oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledujúce pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, a. s.,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava 37, IČO: 35724803, prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
por. č. 1, prihlásená suma 4 141,45 Eur,
por. č. 2, prihlásená suma 861,46 Eur.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K011894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slováček Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Pasienku 1672 / 91, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1975
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/227/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/227/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/227/2020 zo dňa 09.09.2020 bola spoločnosť KONRES
k. s., zastúpená: Ing. Bc. Michal Sedlačko (komplementár), so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05
Bratislava, IČO: 47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“)
ustanovená do funkcie správcu majetku dlžníka: Richard Slováček, nar.: 22.10.1975, byt.: Na Pasienku 1672/91,
900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV
186/2020 dňa 28. septembra 2020.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KONRES k. s., správca

K011895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 302, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/30/2021 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Martin Lakatos, narodený 16.08.1987, trvale bytom 925 07 Mostová
302, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K011896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod položkou K088926
(súpisová zložka majetku č. 1 až č. 3).
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka sa
odpredáva ako celok/jeden súbor majetku. Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 910
730 706.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Adriána Brezáková - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 05.03. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Brezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/283/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriána Brezáková, narodená 20.04.1971, trvale
bytom Záhumenice 1650/51, 908 45 Gbely, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod položkou K088926
(súpisová zložka majetku č. 4).
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Bližšie informácie
možno získať telefonicky na tel. č.: +421 910 730 706.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Adriána Brezáková - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 05.03. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Škrabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 306, 919 10 Buková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/342/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/342/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Škrabák, narodený 26.12.1958, trvale bytom
919 10 Buková 306, IČO: 12 690 155, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:
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Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 19/2021 dňa 29.01.2021 pod položkou K004708 (súpisová
zložka majetku č. 1 až č. 158).
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka sa
odpredáva ako celok/jeden súbor majetku. Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 948
367 027.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne, doporučenou zásielkou doručenou na adresu
kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Tibor Škrabák - neotvárať“; podaním doručeným do elektronickej schránky
správcu. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 05.03. 2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K011899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orichel Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na rybníku 420 / 1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/5/2021 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/5/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku dlžníka Martina Orichela, nar. 11.11.1972, bytom Na rybníku 420/1, 919 30
Jaslovské Bohunice tvoriaceho všeobecnú podstatu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trnava, sp. zn. 26OdK/5/2021:
Porad.
číslo
9.

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu
majetku

Zrážka zo mzdy dlžníka za obdobie do vyhlásenia
26.02.2021
konkurzu

do

zoznamu

Súpisná hodnota v
Počet Hodnota
€
v€
1

85,82

85,82

V Piešťanoch dňa 05.03.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Martina Orichela

K011900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 11/356, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise
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

106

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

Správca úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze, so sídlom Malookočská 11/356, 930 28 Okoč,
IČO: 44 646 097, márnym uplynutím lehoty určenej Okresným súdom Trnava podľa uznesenia sp.zn.
36K/37/2015 - 439 zo dňa 25.11.2020 zverejnéného v Obchodnom vestníku MSSR č. 232/2020 dňa 02.12.2020
podľa ust. § 78 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje výmaz poznámky o spornom zápise II. časti súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu:

2. STAVBA – baliareň cukru súpisného č. 956, postavená na pozemku parc.č. 994, katastrálne územie Okoč,
obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 400 000,- Eur

3. STAVBA – sklad súpisného č. 962, na pozemku parc.č. 986/2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres
Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 250 000,- Eur

4. STAVBA – rozostavaná administratívna budova bez súpisného čísla, na pozemku parc.č. 986/4, katastrálne
územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 300 000,- Eur

5. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 1226 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č.
2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 24 520,- Eur

6. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/3, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 4542 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č.
2346, ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 90 840,- Eur

7. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 986/4, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 205 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 4 100,- Eur

8. POZEMOK – Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod parc.č. 994, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 1745 m2, katastrálne územie Okoč, obec Okoč, okres Dunajská Streda, LV č. 2346,
ulica Železničná 80, Okoč, SR.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. d) v spojení s § 80 ods. 2 ZoKR
Súpisová hodnota majetku: 34 900,- Eur

K011901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petráš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921 / 42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2017 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Lukáš Vidlička, správca konkurznej podstaty úpadcu Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
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.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K011902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 469, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/43/2018 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/43/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Ingrid Fabianová, narodená
16.12.1968, trvale bytom 930 01 Veľké Blahovo 469 (ďalej len ,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne - Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 109/2020 zo dňa 09.06.2020 pod položkou K045241.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
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 aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36ODK/43/2018neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností;
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky);
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c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku osobitne);
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie;
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK21 1111 0000 0014 6960 9002 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky;

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania;
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu;
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 07.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K011903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 204, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Štefan Bogár, nar.
15.08.1986, bytom 925 85 Neded 204, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 v spojení s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti: pozemky
Por.
Katastrálne
Popis
Výmera Štát Obec
č.
územie

Číslo Parc.
LV
č.

1

2

3

4

Záhrada
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

590

SR Neded Neded

1110

7878/1 4/42

120,- eur

a 300

SR Neded Neded

1110

7878/2 4/42

100,- eur

a 178

SR Neded Neded

1110

7878/3 4/42

50,- eur

a 23

SR Neded Neded

1110

7878/4 4/42

15,- eur

Nehnuteľnosti: stavby
Por.
Parc. č., na kt.
Katastrálne
Popis
Štát Obec
č.
stavby leží
územie

Číslo
LV

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

5

8607

1/3

400

Garáž 7878/4

SR Neded Neded

Por. Opis
súpisovej
Evidenčné
Výrobné číslo
č.
zložky majetku
číslo
Osobné
motorové
6.
vozidlo
Renault VF1BG0G0629596334 SA968DF
Laguna

Rok
výroby

Stav

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 07.03.2021
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 07.03.2021
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 07.03.2021
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 07.03.2021
ZKR

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
07.03.2021
ods. 1 písm. a) ZKR

Hodnota
majetku

neznámy Neznámy 1.000,- eur

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods. 1 písm. a) 07.03.2021
ZKR

V Šali, dňa 07.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K011904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurčová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 44, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/339/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/339/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Anna Jurčová, nar. 25.11.1966, bytom SNP 1684/34, 908 51 Holíč, v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 07.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K011905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lipták Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prievidza -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/28/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 42 316 898, zn. správcu
S1707, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Lipták, nar. 24.07.1969, trvale bytom Mesto Prievidza, sp. zn.
38OdK/28/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že došlo
k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
JUDr. Juraj Macík, správca

K011906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Praženková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 431/6, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/502/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/502/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania (všeobecná podstata)
V konkurznej veci dlžníka Tatiana Praženková, nar. 22.06.1979, trvale bytom Bratislavská 431/6, 081 41
Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín č.k. 40OdK/502/2018 bolo
v Obchodnom vestníku č. 35/2021 dňa 22.02.2021 zverejnené III. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty.
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1
27.02.2020

Typ súpisovej položky majetku:

hnuteľný majetok

Druh:

osobné vozidlo

Značka:

Ford Tourneo 100S

Rok výroby:

1995

Evidenčné číslo:

IL319CK

VIN:

WF0FXXGBVFRB82033

Druh:

AC KOMBI

Farba:

Biela

Stav:

pojazdné, značne opotrebované

Súpisová hodnota:

100,- Eur

Lehota na predkladanie ponúk uplynula 02.03.2021.
Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
vyhodnocuje správca III. kolo ponukového konania ako neúspešné.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K011907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Hrušovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/18/2009 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/18/2009
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní

I. Všeobecné informácie

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Danky Hrušovskej v konkurze bytom 1. Mája 23, 915 01 Nové mesto
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nad Váhom, nar. 09.04.1960, č. k. 29K/18/2009, č. spr. sp. č. 29K/18/2009 S628, v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a na základe záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 29.10.2020 vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu, predmetom ktorého je iný majetok, zapísaný v Obchodnom vestníku pod OV 95/2016 zo dňa
18.05.2016 (podrobnejšie špecifikovaný v časti IV tohto oznámenia).

II. Podmienky verejného ponukového konania
a) Predloženie ponuky
Záujemca predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 29K/18/2009 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15:00 hod. v posledný deň lehoty na
podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku
doručené správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak spráca všetky ním podané
záväzné ponuky odmietne.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·
·
·
·

označenie záujemcu (pri právnických osobách: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzických osobách: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum naodenia),
označenie predmetu postúpenia (t.j. pohľadávky vo výške 13.860,- Eur s príslušenstvom zapísanej
v Obchodnom vestníku č. OV 95/2016 zo dňa 18.05.2016 judikovanej právoplatným a vykonateľným
platobným rozkazom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa 06.09.2018)
návrh odplaty za postúpenie pohľadávky (ceny) a lehota jej splatnosti, ktorá musí byť zaplatená najneskôr
k podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky
2x návrh zmluvy o postúpení pohľadávky s uvedením odplaty za postúpenie pohľadávky (ceny)
a predmetu postúpenia, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu s úradne osvedčeným
podpisom. Vzor zmluvy o postúpení pohľadávky obdrží každý záujemca na základe žiadosti zaslanej na
e-mail: robert.fatura@gmail.com alebo osobne v sídle správcu. Záväzný návrh zmluvy o postúpení
pohľadávky môže byť doplnený len na miestach k tomu určených.
III. Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania

Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 7 dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk- Tri pracovné dni pred otváraním obálok správca e-mailom na adresy zástupcu veriteľov, vyzve zástupcu
veriteľov, či nemá záujem o účasť alebo účasť svojho právneho zástupcu pri otváraní ponúk. V prípade, ak sa
zástupca veriteľov alebo jeho právny zástupca nezúčastnia otvárania ponúk, správca po otvorené ponúk obratom
písomne a e-mailom na adresy zástupcu veriteľov oznámi zástupcovi veriteľov a právnemu zástupcovi zástupcu
veriteľov prehľad predložených ponúk spolu s najvýhodnejšou ponukou na jej odsúhlasenie z jeho strany.
Zástupca veriteľov, resp. jeho právny zástupca je oprávnený dať správcovi pokyn na odmietnutie všetkých
doručených ponúk napr. v prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke. Správca po otvorené každej
záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a či sú k nej priložené
požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca
vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza ponukového konania vyberie záujemcu, vopred odsúhlaseného
zástupcom veriteľov alebo jeho právnym zástupcom, spĺňajúceho podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu odplatu za postúpenie pohľadávky (cenu). V lehote 15 dní odo dňa otvorenia obálok správca
upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí odplatu za postúpenie (cenu)
včas podľa pokynu správcu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky záujemcu, ktorý podal
najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, ponukové konanie sa bude považovať za
neúspešné. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo
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ak mu bude doručený pokyn zástupcu veriteľov na odmietnutie všetkých doručených ponúk pre existenciu iného
podstatného dôvodu na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú
neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté
a správca ponukové konanie zruší.
Správca ako postupca je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania ako postupníkom
zmluvu o postúpení pohľadávky. Správca úspešnému záujemcovi ponukového konania, s ktorým uzatvoril zmluvu
o postúpení pohľadávky, po uhradení celej odplaty za postúpenie pohľadávky odovzdá originál platobného
rozkazu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa 06.09.2018 s vyznačenou doložkou
právoplatnosti a vykonateľnosti.
IV. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom verejného ponukového konania je majetok úpadcu zapísaný v Obchodnom vestníku pod OV 95/2016
zo dňa 18.05.2016, a to :

Majetok v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu, konkrétne pohľadávka voči úpadcovi Danke Hrušovskej, bytom 1. Mája 23,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar. 09.04.1960, ktorej právny dôvod vzniku je neodvedenie príslušnej časti
mzdy v zmysle právnych predpisov SR a to ani po výzvach a urgenciách správcu, judikovaná právoplatným
a vykonateľným platobným rozkazom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom č. k. 6C/31/2018-21 zo dňa
06.09.2018, právoplatný dňa 28.11.2019, vykonateľný dňa 28.11.2019.

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom elektronickej pošty na robert.fatura@gmail.com prípadne
telefonicky na č. t. 042/4260565 / 0918344729.

JUDr. Róbert Fatura
správca

K011908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Paár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1976
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:
38OdK/440/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
SPISOVÁ ZNAČKA: 38dK/440/2020, S373
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Tomáš Paár, nar.: 14.08.1976, trvale bytom: 915 01 Nové Mesto nad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Váhom, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou
38OdK/440/2020, 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: Tomáš Paár, nar.: 14.08.1976, trvale
bytom: 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
zrušuje.

V Trenčíne dňa 05.03.2021
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K011909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Xénia Hofierková, správca, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Dana
Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov (ďalej len
„Dlžník“), oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška 1
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598, a to:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
v časti istiny: Dňa 28.09.2007 spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811
09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 23636/B v
pozícii veriteľa uzatvorila Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov, v pozícii dlžníka (ďalej len „úpadca“) zmluvu o úvere č. 3520339 (ďalej len „zmluva o
úvere“), na základe ktorej veriteľ poskytol úpadcovi úver vo výške 863,04 € a úpadca sa zaviazal zaplatiť
veriteľovi túto sumu zvýšenú o príslušný poplatok vo výške 697,06 €, t.j. spolu vo výške 1560,10 €. Predmetnú
sumu sa úpadca zaviazal splácať v 10 mesačných splátkach vo výške 156,01 €, počnúc dňom 27.10.2007 na účet
veriteľa špecifikovaný vo Všeobecných podmienkach poskytnutia úveru. Úpadca prehlásil, že finančné prostriedky
sú poskytnuté na výkon zamestnania. Úpadca uhradil pred splatnosťou dlhu v prospech zmluvy o úvere splátku
vo výške 165,97 €.
Vzhľadom k tomu, že svoj záväzok neplnil riadne a včas, porušil tak povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere,
čím stratil výhodu splátok a dňa 28.03.2008 sa dlh stal splatný. Vzhľadom k tomu, že úpadca ani po vyzvaní
neuhradil spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o. dlžnú sumu, táto podala návrh na začatie rozhodcovského konania
na Stály rozhodcovský súd spoločnosti Slovenská rozhodcovská, a.s. (ďalej len „rozhodcovský súd“).
Rozhodcovský súd dňa 07.07.2008 vydal rozsudok, sp. zn. SR 06217/08, ktorý sa stal právoplatný dňa
28.07.2008 a vykonateľný dňa 31.07.2008. Dlžníka zaviazal k uhradeniu sumy vo výške 1718,11 € , spolu s
úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne zo sumy 1394,13 € od 28.03.2008 do zaplatenia a nahradiť trovy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania vo výške 365,25 €.
Po splatnosti dlhu úpadca uhradil splátku vo výške 1121,84 € . Keďže úpadca nerešpektoval povinnosť uloženú
vyššie uvedeným rozhodnutím, veriteľ podal návrh na začatie exekúcie,K dátumu vyhlásenia konkurzu veriteľ
eviduje voči úpadcovi - v časti istiny: K dátumu vyhlásenia konkurzu si veriteľ prihlasuje voči úpadcovi nesplatenú
istinu vo výške 272,29 €. - v časti z úrokov: Veriteľ si prihlasuje úroky z omeškania nasledujúcim spôsobom: - 0,25
% denný úrok z omeškania zo sumy 1394,13 € od 28.03.2008 do dňa vyhlásenia konkurzu, t.j. do dňa 11.01.2021
vo výške 8814,47 €. K dátumu vyhlásenia konkurzu veriteľ eviduje voči úpadcovi nesplatené úroky v celkovej
výške 8814,47 €. - v časti z nákladov z uplatnenia: V bode 04. VPPÚ si zmluvné strany dohodli pre prípad
porušenia podmienok zmluvy poplatok 1,99 € za každú upomienku zaslanú veriteľom úpadcovi. Úpadcovi bolo
zaslaných 6 upomienok v súlade s dohodnutými VPPÚ a tým vznikla povinnosť uhradiť 11,95 €. Vzhľadom k
tomu, že úpadca nesplnil dobrovoľne svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o úvere, bol veriteľ
nútený podať na rozhodcovský súd návrh na začatie rozhodcovského konania. Na základe tejto skutočnosti vznikli
veriteľovi náklady spojené s podaním návrhu vo výške 365,25 €, na úhradu ktorých bol úpadca zaviazaný
rozsudkom rozhodcovského súdu. Na základe uvedeného si veriteľ prihlasuje voči úpadcovi trovy rozhodcovského
konania vo výške 365,25 €. Keďže úpadca ani po vydaní rozsudku nesplnil dobrovoľne svoj záväzok, veriteľ
prostredníctvom svojho právneho zástupcu podal návrh na začatie exekúcie. Tým vznikli veriteľovi náklady
spojené s podaním návrhu v exekučnom konaní vo výške 172,54 €. K dátumu vyhlásenia konkurzu si veriteľ
prihlasuje voči úpadcovi nesplatené náklady z uplatnenia pohľadávky vo výške 549,74 €.
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností si veriteľ prihlasuje v prihláške do konkurzu pohľadávku v celkovej
výške 9636,50 €.
Celková prihlásená suma pohľadávky: 9636,50 EUR
ktorá bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Dubnici nad Váhom, dňa 05.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová

K011910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alojz Krajčovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku podľa § 101 ZKR
1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 22K/3/2017-183 zo dňa 06.03.2017, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 50/2017 dňa 13.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovic,
nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, a zároveň do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica.
V súlade s § 73 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený majetok
spísal do súpisu všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal peňažné prostriedky na správcovskom účte v banke
pozostávajúce zo zrážok zo mzdy dlžníka, ďalej nehnuteľnosti – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch
nachádzajúcich sa v kat. území Nová Bošáca a cenné papiere. Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uverejnil v Obchodnom vestníku pod č. OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017, pričom tento majetok bol čiastočne
vylúčený podaním v Obchodnom vestníku pod č. OV 133/2018 zo dňa 12.07.2018, a OV 143/2018 zo dňa
26.07.2018. Do súpisu majetku oddelenej podstaty správca zapísal nehnuteľný majetok a tento uverejnil v
Obchodnom vestníku pod číslom OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017.
Správcovi sa v rámci konkurzného konania podarilo speňažiť majetok oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "BYTOVKA 333", ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad
Váhom a zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, ktorý
tvoril majetok patriaci do oddelenej podstaty dlžníka, a tiež zabezpečiť peňažné prostriedky zo zrážok zo mzdy
dlžníka patriace do všeobecnej podstaty s tým, že na základe uvedeného správca následne po schválení návrhu
rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zo strany
zabezpečených veriteľov "BYTOVKA 333" a Slovenská sporiteľňa, a.s., resp. zástupcu veriteľov Slovenská
sporiteľňa, a.s.. (schválenie dňa 26.11.2018) realizoval rozvrh výťažku z oddelenej podstaty a čiastkový rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty. Jednotlivé sumy uspokojenia ako aj výťažku zo speňaženia majetku sú uvedené
v predmetnom rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a čiastkovom rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý
zároveň tvorí prílohu tohto návrhu.
Správca následne ďalej realizoval speňaženie majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty – a to
zabezpečením peňažných prostriedkov zo zrážok zo mzdy dlžníka a speňažovaním spoluvlastníckych podielov
na pozemkoch v podielovom spoluvlastníctve dlžníka. Na základe výzvy na uplatnenie predkupného práva, ktoré
správca adresoval jednotlivým spoluvlastníkom zapísaným na príslušných listoch vlastníctva, si predkupné právo
relevantne uplatnili traja podieloví spoluvlastníci. Časť týchto nehnuteľností správca speňažoval priamym
predajom, a to v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 12.10.2018. Zvyšnú časť nehnuteľností
správca speňažoval dražbou v zmysle oznámenia o dražbe zverejneného v OV č. 56/2019 dňa 20.03.2019
s konaním dražby dňa 15.04.2019, avšak bezúspešne. Dňa 15.07.2019 správca vylúčil časť majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty, na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 13.05.2019 (nehnuteľnosti, bezúspešne
speňažované dražbou).
Po speňažení celého majetku dlžníka správca vyhotovil tento návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý
predkladá zástupcovi veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.
2. Speňažovanie
1) Po realizácii rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
správca pokračoval v speňažovaní majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty, a to :
- zabezpečením prostriedkov na konkurznom účte dlžníka pochádzajúce zo mzdy
dlžníka
- realizáciou dražby nehnuteľností v zmysle oznámenia o dražbe zverejneného v OV
č. 56/2019 dňa 20.03.2019 s konaním dražby dňa 15.04.2019
- priamym predajom časti nehnuteľností v zmysle záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 12.10.2018, a to uzavretím kúpnej zmluvy s jednotlivými
podielovými spoluvlastníkmi, ktorí si uplatnili predkupné právo k dotknutým
nehnuteľnostiam
Uvedeným postupom sa správcovi podarilo zabezpečiť peňažné prostriedky spolu vo výške 12.981,16 Eur.
3. Výťažok
Konkurzná podstata v tomto prípade predstavuje výlučne všeobecnú podstatu a to z dôvodu, že majetok z
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bol speňažený, pričom z jeho speňaženia boli uspokojené
zabezpečené pohľadávky veriteľa "BYTOVKA 333" aj Slovenská sporiteľňa, a.s. v celom rozsahu. Po uspokojení
zabezpečených pohľadávok týchto veriteľov, v súlade s návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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09.11.2018, zostala po odpočítaní sumy súdneho poplatku, odmeny správcu, odhadovaných budúcich poplatkov
a pohľadávok proti podstate suma vo výške 6.063,20 Eur, pričom táto by mala byť uvoľnená na uspokojenie
pohľadávok nezabezpečených veriteľov.
Zabezpečením peňažných prostriedkov na konkurznom účte dlžníka správca zabezpečil na základe zrážok zo
mzdy dlžníka za obdobie 10/2018 – 11/2020 sumu vo výške 10.271,16 Eur.
Speňažením časti nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.07.2020 uzavretej s tromi podielovými
spoluvlastníkmi v zmysle uplatnenia predkupného práva správca zabezpečil výťažok vo výške 2.710,- Eur.
Správca tak konštatuje, že speňažením resp. zaistením peňažných prostriedkov na účte úpadcu získal ku dňu
predloženia tohto návrhu výťažok spolu vo výške 19.044,36 Eur.
Jednotlivé súpisové zložky majetku, výťažok z ich speňaženia a k nim priradené sumy pohľadávok proti podstate
tvoria prílohu tohto návrhu.
4. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli odo dňa schválenia čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
resp. rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty v tomto konkurznom konaní do času vyhotovenia tohto návrhu
uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 1.183,11 Eur (položka 24-25, 27-35 zoznamu pohľadávok
proti podstate). Predmetné pohľadávky proti podstate predstavujú pohľadávky proti všeobecnej podstate
z dôvodu, že oddelená podstata zanikla po speňažení majetku, ktorý bol zaradený do tejto podstaty a po
uspokojení pohľadávok zabezpečených veriteľov na základe rozvrhu výťažku oddelenej podstaty. Z tejto sumy
pohľadávok proti podstate bolo priebežne uhradených zo sumy výťažku suma 559,86 Eur a uhradiť ostáva 623,25
Eur (položky 29, 32 a 33).
K sume 1.183,11 Eur, ako celkovej sume pohľadávok proti podstate odo dňa schválenia čiastkového rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, resp. rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty do dňa vypracovania konečného
rozvrhu výťažku, boli pri vypracovaní tohto návrhu pripočítané nasledovné položky :
- odhadované náklady na budúcu správu : účtovné náklady, vedenie kancelárie správcu, administratívne poplatky,
ktoré nemožno presne určiť. Budúce náklady sa môžu do skončenia konkurzu vyskytnúť, v celkovej sume 500,00
EUR.
- súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 25 Eur (0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z
oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu). Vzhľadom na to, že suma vo výške 6.063,20
Eur bola presunutá z oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty po realizácii rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty, pričom z tejto správca vypočítal súdny poplatok v rámci rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, táto suma
nie je základom pre výpočet súdneho poplatku v rámci konečného rozvrhu výťažku. Základom pre výpočet
súdneho poplatku je suma 12.981,16 Eur (zrážky zo mzdy za obdobie po schválení čiastkového rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty 10/2018 – 11/2020 a suma speňaženia spoluvlastníckych podielov na základe kúpnej
zmluvy zo dňa 24.07.2020) zaokrúhlená na celé euro nadol
- odmena správcu vo výške 326,38 Eur
Spolu tak predstavuje suma pohľadávok proti podstate, odhadovaných nákladov na budúcu správu, súdneho
poplatku za konkurzné konanie, a odmeny správcu sumu vo výške 2.034,49 Eur.
5. Odmena správcu
Správca konštatuje, že:
a. Správca zabezpečil od schválenia čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty peňažné
prostriedky spolu v hodnote 10.271,16 Eur. V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii „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“, pričom po odpočítaní
nákladov speňaženia všeobecnej podstaty : zrážok zo mzdy (položka 24-25, 27-28, 30, 32, 35 zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok proti podstate) predstavuje základ pre určenie odmeny správcu suma 9.915,88 Eur
(10.271,16 Eur – 1.009,00 Eur). Odmena správcu tak predstavuje sumu vo výške 99,16 Eur a bola
rozpočítaná ku súpisovej zložke majetku pre potreby stanovenia konkrétnych súm určených na
uspokojenie veriteľov.
b. Správca tiež zabezpečil výťažok z predaja majetku nachádzajúceho sa vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka v hodnote 2.710,00 Eur, pričom po odčítaní nákladov speňaženia (položka 29, 31, 33 a 34
zoznamu pohľadávok proti podstate) predstavuje základ pre určenie odmeny správcu suma vo výške
2.535,89 EUR.
V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. účinnou ku dňu vyhlásenia konkurzu, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti,
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %, t.j. 4,8 Eur
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %, zo sumy 300,00 Eur (330,00 Eur – 30,00 Eur) t. j. 45 Eur
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %, zo sumy 2.205,89 Eur (2.535,89 Eur – 330,00 Eur), t.j. 308,82 Eur
Základ pre určenie odmeny správcu predstavuje sumu vo výške 2.535,89 Eur, pričom pri vypočítaní príslušného
percenta v zmysle uvedeného ustanovenia vyhlášky predstavuje odmena sumu vo výške 308,82 Eur.
Celková odmena správcu potom predstavuje sumu 326,38 EUR (t. j. 407,98 Eur – 81,60 Eur) a bola rozpočítaná
ku súpisovej zložke majetku pre potreby stanovenia konkrétnych súm určených na uspokojenie veriteľov.
Odpočítaná suma od odmeny správcu predstavuje poníženie odmeny o 20% pre pomalosť konkurzného konania.
6. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného tak predstavuje suma zrážok zo mzdy na správcovskom účte za obdobie
10/2018 – 11/2020, vrátane sumy za speňaženie majetku dlžníka na základe kúpnej zmluvy zo dňa 24.07.2020,
a sumy zostatku z rozvrhu výťažku oddelenej podstaty tvoriacich všeobecnú podstatu po odpočítaní pohľadávok
proti podstate, odhadovaných budúcich nákladov, odmeny správcu a súdneho poplatku za konkurzné konanie,
suma vo výške 17.009,87 Eur, pričom táto suma bude použitá na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a
bude medzi nich rozdelená, tak ako je to uvedené v prílohe tohto dokumentu. Vzhľadom na vyššie uvedené tak
budú uspokojené pohľadávky veriteľov v plnom rozsahu.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR správca pripravil tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému
orgánu – nezabezpečenému veriteľovi Slovenská sporiteľňa a.s. ako zástupcovi veriteľov v tomto konkurze.
Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada zástupcu veriteľov o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku, prípadne o uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote, zaslaných na
adresu správcu úpadcu.

JUDr. Róbert Fatura
správca
ROZDELENIE ČISTÉHO VÝŤAŽKU NEZABEZPEČENÝM
VERITEĽOM
veriteľ - obch.
meno
Slovenská
sporiteľňa, a.s.

veriteľ - adresa

veriteľ IČO

4 598,50

Tomášikova 48, Bratislava

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4,
Bratislava
Hodžovo námestie 3,

prihlásené

€
31 340
890

4 792,19
€

zistené popreté
4
598,50 €
4
792,19 €

Uhradené na základe
čiastkového rozvrhu

-

1
€ 186,46 €

-

1
€ 236,44 €

-

Zostatok
pohľadávky k
úhrade
3
412,04 €
3
555,75 €

178,54
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Tatra banka, a.s.
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
KRUK Česká a
Slovenská
republika, s.r.o.
Prima banka
Slovensko, a.s.

Hodžovo námestie 3,
Bratislava
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-

178,54

686 930

691,98 €

Mlynské nivy 44/a, Bratislava

35 815
256

799,53 €

Československé armády
954/7, Hradec Králové,
Česká republika

24 785
199

1 306,73
1
€ 306,73 €

Hodžova 11, 01011 Žilina

31 575
951

9 840,07
9
€ 840,07 €
€ 538,85 €
22
spolu
029,00 €
683,73 €

celkové percento
uspokojenia

100,00%

výťažok

17
009,87 €
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691,98 €

€€

513,44 €

799,53 €

206,29
€€

593,24 €

-

337,15
€€

969,58 €
2

7
301,22 €

5

16
345,27 €

Príloha 1: Návrh rozvrhu výťažku podľa § 97 ZKR (rozvrh výťažku z oddelenej podstaty, schválený na
základe súhlasu zabezpečeného veriteľa zo dňa 26.11.2018)
1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 22K/3/2017-183 zo dňa 06.03.2017, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 50/2017 dňa 13.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovic,
nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, a zároveň do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica.
V súlade s § 73 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený majetok
spísal do súpisu všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal peňažné prostriedky na správcovskom účte v banke
pozostávajúce zo zrážok zo mzdy dlžníka, ďalej nehnuteľnosti – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch
nachádzajúcich sa v kat. území Nová Bošáca a cenné papiere. Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty správca
uverejnil v Obchodnom vestníku pod č. OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017, pričom tento majetok bol čiastočne
vylúčený podaním v Obchodnom vestníku pod č. OV 133/2018 zo dňa 12.07.2018, a OV 143/2018 zo dňa
26.07.2018.
Do súpisu majetku oddelenej podstaty správca zapísal nehnuteľný majetok a tento uverejnil v Obchodnom
vestníku pod číslom OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017.
V konkurznom konaní bola v zákonnej 45-dňovej lehote prihlásená aj pohľadávka zabezpečeného veriteľa –
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“),
ktorého zabezpečovacie právo bolo ako prvé v poradí a z tohto dôvodu správca z majetku, ktorý bol zabezpečený
zabezpečovacím právom, vytvoril oddelenú podstatu tohto zabezpečeného veriteľa zapísanú do Obchodného
vestníka podaniami špecifikovanými vyššie. Súčasne si svoju pohľadávku prihlásil aj druhý zabezpečený veriteľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "BYTOVKA 333", ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad
Váhom (ďalej len „"BYTOVKA 333"“). Vzhľadom ku skutočnosti, že zabezpečovacie právo veriteľa "BYTOVKA
333" bolo na príslušnom LV č. 3071 zapísané ako prvé v poradí, správca dňa 30.05.2017 poprel pohľadávku
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. čo do poradia zabezpečovacieho práva, pričom uznal poradie
zabezpečovacieho práva pohľadávky Slovenská sporiteľňa, a.s. ako druhé v poradí.
V súlade s § 34 ods.1 ZKR správca uverejnením oznamu v Obchodnom vestníku č. 87/2017 zo dňa
09.05.2017 v zákonnej lehote zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorej termín konania určil na deň 14.06.2017 o 13.00
hod. v sídle správcu Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica. Na tejto schôdzi veriteľov sa zúčastnil 1 veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, pričom v rámci hlasovania o zástupcovi veriteľ bol zvolený zástupca
veriteľov, ktorým je Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653.
V rámci celého priebehu konkurzu správca následne komunikoval so zástupcom veriteľov a v prípade potreby si
od tohto vyžiadal príslušný pokyn na vykonanie príslušných úkonov v rámci konkurzného konania, ktoré sa týkali
úkonov majetku spadajúceho do všeobecnej podstaty. Rovnako tak správca žiadal o pokyn zabezpečeného
veriteľa a to v prípade potreby vykonania úkonov týkajúcich sa majetku patriaceho do oddelenej podstaty v tomto
konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

121

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

2. Speňažovanie
1) Do majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty boli pôvodne zapísané peňažné prostriedky na
správcovskom účte v banke pozostávajúce zo zrážok zo mzdy dlžníka, ďalej nehnuteľnosti – spoluvlastnícke
podiely na pozemkoch nachádzajúcich sa v kat. území Nová Bošáca a cenné papiere, ktoré sú bližšie
špecifikované v podaniach uverejnených v Obchodnom vestníku a špecifikovaných vyššie. V priebehu konkurzu
boli niektoré súpisové zložky súpisu majetku všeobecnej podstaty vylúčené, a to podaním v Obchodnom vestníku
pod č. OV 133/2018 zo dňa 12.07.2018, a podaním v Obchodnom vestníku pod č. OV 143/2018 zo dňa
26.07.2018, na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov.
V oddelenej podstate patriacej do tohto konkurzného konania boli zapísané nehnuteľnosti - byt č. 7, vchod
27, 1. p., bytového domu súp.č. 333 postaveného na parcele č. KNC 2226/3, vrátane podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu 59/516, zapísaný na LV č. 3071 Okresného úradu Dubnica nad
Váhom, kat. odbor a pozemok parcely č. KNC 2226/3 o výmere 380 m2 - zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúci sa v k.ú. Dubnica nad Váhom zapísaný na LV č. 4814 Okresného úradu Dubnica nad Váhom, kat.
odbor, , ktorý súpis bol uverejnený v OV pod č. OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017.
Predmetné nehnuteľnosti boli speňažované dražbou na základe Záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa "BYTOVKA 333" zo dňa 22.01.2018 a Záväzného pokynu zástupcu veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s. zo
dňa 19.01.2018 v zmysle Zmluvy o vykonaní dražby uzavretej s dražobníkom Platiť sa oplatí s.r.o., IČO:
45 684 618, Mostová 2, 811 02 Bratislava – Staré Mesto. Dražba sa uskutočnila dňa 20.08.2018, s počtom
účastníkov 18, pričom táto sa skončila vydražením predmetných nehnuteľností spísaných v súpise majetku
oddelenej podstaty za cenu 45.600,- Eur, pričom táto suma tvorí jediný výťažok oddelenej podstaty v tomto
konkurznom konaní. Dňa 06.09.2018 správca po preskúmaní vyčíslenia nákladov spojených s realizáciou dražby
odsúhlasil vyčíslenie nákladov a súčasne požiadal dražobníka, aby bol výťažok dražby, ponížený o odsúhlasené
náklady dražby, poukázaný na správcovský účet v celkovej hodnote 43.338,63 Eur.
2) Správca v rámci konkurzného konania priebežne uspokojoval pohľadávky proti podstate, a to z výťažku
predstavujúceho pravidelné zrážky zo mzdy úpadcu zaistené na správcovskom účte.
3. Výťažok
Konkurzná podstata sa v tomto konkurznom konaní člení na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu, ktorá je
predmetom tohto rozvrhu výťažku. V predmetnom konkurze sú dvaja veritelia, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky
zabezpečené záložným právom viažucim sa k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet súpisu oddelenej podstaty, a to
1) Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "BYTOVKA 333", ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad
Váhom, v celkovej prihlásenej a zistenej výške 551,09 Eur
2) Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, v celkovej prihlásenej a zistenej výške
29.605,88 Eur
Správca konštatuje, že speňažením majetku zapísaného do oddelenej podstaty úpadcu získal výťažok vo
výške 43.338,63 Eur.
Jednotlivé súpisové zložky majetku, výťažok z ich speňaženia a k nim priradené sumy pohľadávok proti
podstate tvoria prílohu tohto návrhu.
4. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti oddelenej
podstate v celkovej sume 546,87 Eur t. j. 74,13 % z celkovej výšky uplatnených pohľadávok proti podstate po
spísaní majetku patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" a pohľadávky proti
oddelenej podstate v celkovej sume 36,41 Eur t. j. 4,94 % z celkovej výšky uplatnených pohľadávok proti
podstate po spísaní majetku patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.
Po uplynutí lehoty na vznesenie námietok zo strany zabezpečeného veriteľa, vznikla ďalšia pohľadávka proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" vo výške 22,24 Eur a pohľadávka proti oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 1,48 Eur. Všetky vyššie uvedené
pohľadávky proti oddelenej podstate sú ku dňu zostavenia tohto návrhu spolu vo výške 607,00 Eur.
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Predmetné pohľadávky proti podstate správca priebežne uspokojoval zo sumy peňažných prostriedkov zrážok zo
mzdy úpadcu zaistených na správcovskom účte tvoriacich všeobecnú podstatu, a to v celkovej sume (100 %)
jednotlivých pohľadávok proti podstate nerozpočítaných v čase úhrady medzi jednotlivé podstaty (t.j. všeobecnú
podstatu v hodnote 20,93 % / oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" v hodnote 74,13 %
a oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. v hodnote 4,94 %). Z peňažných
prostriedkov všeobecnej podstaty tak boli do dnešného dňa uhradené aj pohľadávky proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" v celkovej sume 400,32 Eur a pohľadávky proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. v celkovej sume 26,64 Eur. Predmetné sumy by mali byť
uspokojené z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu, avšak vzhľadom na to, že reálne
boli uhradené z prostriedkov tvoriacich všeobecnú podstatu, je potrebné ponížiť celkovú sumu výťažku
oddelenej podstaty (43.338,63 Eur) o sumy predmetných úhrad (400,32 Eur a 26,64 Eur) a tieto ďalej
považovať za prostriedky patriace do všeobecnej podstaty úpadcu, o ktoré bola všeobecná podstata
úhradami pohľadávok proti podstate v rozsahu 100 % reálne ponížená. T.j. suma výťažku oddelenej
podstaty po odpočítaní realizovaných úhrad na účely ďalšieho uspokojenia pohľadávok zabezpečených
veriteľov predstavuje sumu 42.911,67 Eur.
K sume 607 EUR, ako celkovej sume pohľadávok proti oddelenej podstate do dňa vypracovania rozvrhu výťažku,
boli pri vypracovaní tohto návrhu pripočítané odhadované náklady na budúcu správu oddelenej podstaty vo výške
500,00 Eur, súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2% z výťažku – 86,50 Eur a odmena správcu vo
výške 5.498,00 Eur. Suma pohľadávok proti podstate spolu s odmenou správcu a odhadovanými nákladmi
vrátane súdneho poplatku je suma 6.691,50 €.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti oddelenej podstate tak ako sú tieto evidované
v prílohe tohto dokumentu a to výlučne veriteľovi JUDr. Róbert Fatura, správca.
5. Odmena správcu
Správca konštatuje, že:
a. za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov mu bola uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
22K/3/2017-235 zo dňa 24.10.2017 priznaná odmena v sume 796,66 EUR, ktorá bola čiastočne uhradená
vo výške 663,88 Eur, ostávajúca suma bola po rozpočítaní priradená ako pohľadávka proti podstate, do
dnešného dňa neuhradená.
b. Správca zabezpečil výťažok z predaja majetku nachádzajúceho sa v oddelenej podstate majetku úpadcu
v hodnote 43.338,63 Eur, pričom po odčítaní priradených pohľadávok proti podstate (607 Eur) predstavuje
základ pre určenie odmeny správcu suma vo výške 42.731,63 EUR.
V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. účinnou ku dňu vyhlásenia konkurzu, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti
vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou
(jednou
súpisovou
zložkou
majetku)
patrí
správcovi
odmena
z
výťažku
takto:
a)
zo
sumy
výťažku
do
30
eur
16
%,,
t.
j.
4,80
Eur
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %, zo sumy 300,00 Eur (330,00 Eur – 30,00 Eur) t. j. 45 Eur
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %, zo sumy 3.000,00 Eur (3.330,00 Eur – 330,00 Eur) t. j. 420,00 Eur
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %, zo sumy 30.000,00 Eur (33.330,00 Eur – 3.330,00 Eur) t. j. 3.900,00 Eur
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %, zo sumy 9.401,63 Eur (42.731,63 Eur – 33.330,00 Eur) t.j. 1.128,20
Eur
Základ pre určenie odmeny správcu predstavuje sumu vo výške 42.731,63 Eur, pričom pri vypočítaní príslušného
percenta v zmysle uvedeného ustanovenia vyhlášky predstavuje odmena sumu vo výške 5.498,00 Eur.
Celková odmena správcu potom predstavuje sumu 5.498,00 Eur, a bola resp. je súčasťou tohto návrhu ako suma
odpočítaná od celkového výťažku pre potreby stanovenia konkrétnych súm určených na uspokojenie
zabezpečených veriteľov.
6. Uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Celková suma pripadajúca na uspokojenie zabezpečených veriteľov je tak po odpočítaní súdneho poplatku,
odmeny správcu, odhadovaných budúcich nákladov a pohľadávok proti podstate vo výške 36.220,17 €.
Z uvedenej sumy bude prednostnému zabezpečenému veriteľovi, Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových
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priestorov "BYTOVKA 333", ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom uhradená celá pohľadávka vo výške
551,09 Eur . Vzhľadom k tomu, že veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653
má v konkurznom konaní prihlásenú a zistenú sumu prihlásených zabezpečených pohľadávok vo výške 29.605,88
Eur, pričom po uspokojení pohľadávky prednostného zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" ostane na
uspokojenie pohľadávky veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. suma vo výške 35.669,08 Eur, bude z tejto sumy
uspokojená celá pohľadávka tohto veriteľa v sume 29.605,88 Eur.
Po realizácii predmetných úhrad a uspokojení pohľadávok oboch zabezpečených veriteľov by mala zostať
uvoľnená suma vo výške 6.063,20 Eur, ktorá bude následne použitá na uspokojenie pohľadávok
nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
V prípade, že správca získa v prospech úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde k uspokojeniu
pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu, alebo predpokladané budúce pohľadávky proti podstate nevzniknú,
takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov, ako v tomto rozvrhu.
Príloha 2: Návrh rozvrhu výťažku podľa § 98 ZKR (čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty,
schválený na základe súhlasu zástupcu veriteľov zo dňa 26.11.2018)
1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 22K/3/2017-183 zo dňa 06.03.2017, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 50/2017 dňa 13.03.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovic,
nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, a zároveň do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica.
V súlade s § 73 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) správca zabezpečil zistenie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi, pričom zistený majetok
spísal do súpisu všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal peňažné prostriedky na správcovskom účte v banke
pozostávajúce zo zrážok zo mzdy dlžníka, ďalej nehnuteľnosti – spoluvlastnícke podiely na pozemkoch
nachádzajúcich sa v kat. území Nová Bošáca a cenné papiere. Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty správca
uverejnil v Obchodnom vestníku pod č. OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017, pričom tento majetok bol čiastočne
vylúčený podaním v Obchodnom vestníku pod č. OV 133/2018 zo dňa 12.07.2018, a OV 143/2018 zo dňa
26.07.2018.
V konkurznom konaní boli v zákonnej
nezabezpečených veriteľov. Ide o veriteľov:

45-dňovej

lehote

prihlásené

pohľadávky

nasledovných

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 151653, prihlásená
a zistená suma: 4.598,50 Eur
2. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31340890, prihlásená
a zistená suma: 4792,19 Eur
3. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO: 686930, prihlásená a zistená
suma: 691,98 Eur
4. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256,
prihlásená a zistená suma: 799,53
Ďalej boli v konkurznom konaní prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov aj po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to pohľadávky veriteľov:
5. KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec
Králové, Česká republika, IČO: 24785199, prihlásená a zistená suma: 1.306,73 Eur
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6. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951, prihlásená
a zistená suma: 9.840,07 Eur
V základnej prihlasovacej lehote boli v konkurznom konaní prihlásené aj pohľadávky dvoch zabezpečených
veriteľov, a to veriteľa Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov "BYTOVKA 333", ČSA 333/27, 018
41 Dubnica nad Váhom, pričom prihlásená pohľadávka bola vo výške 551,09 Eur a zabezpečená suma vo výške
551,09 Eur a veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, pričom prihlásená
pohľadávka bola vo výške 29.605,88 Eur a zabezpečená suma vo výške 29.605,88 Eur.
V súlade s § 34 ods.1 ZKR správca uverejnením oznamu v Obchodnom vestníku č. 87/2017 zo dňa
09.05.2017 v zákonnej lehote zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorej termín konania určil na deň 14.06.2017 o 13.00
hod. v sídle správcu Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica. Na tejto schôdzi veriteľov sa zúčastnil 1 veriteľ
oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, pričom v rámci hlasovania o zástupcovi veriteľ bol zvolený zástupca
veriteľov, ktorým je Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653.
V rámci celého priebehu konkurzu správca následne komunikoval so zástupcom veriteľov a v prípade potreby si
od tohto vyžiadal príslušný pokyn na vykonanie príslušných úkonov v rámci konkurzného konania, ktoré sa týkali
úkonov majetku spadajúceho do všeobecnej podstaty.
2. Speňažovanie
1) Do majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty boli pôvodne zapísané peňažné prostriedky na
správcovskom účte v banke pozostávajúce zo zrážok zo mzdy dlžníka, ďalej nehnuteľnosti – spoluvlastnícke
podiely na pozemkoch nachádzajúcich sa v kat. území Nová Bošáca a cenné papiere, ktoré sú bližšie
špecifikované v podaniach uverejnených v Obchodnom vestníku a špecifikovaných vyššie. V priebehu konkurzu
boli niektoré súpisové zložky súpisu majetku všeobecnej podstaty vylúčené, a to podaním v Obchodnom vestníku
pod č. OV 133/2018 zo dňa 12.07.2018, a podaním v Obchodnom vestníku pod č. OV 143/2018 zo dňa
26.07.2018, na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov.
V oddelenej podstate patriacej do tohto konkurzného konania boli zapísané nehnuteľnosti - byt č. 7, vchod 27, 1.
p., bytového domu súp.č. 333 postaveného na parcele č. KNC 2226/3, vrátane podielu na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu 59/516, zapísaný na LV č. 3071 Okresného úradu Dubnica nad Váhom, kat.
odbor a pozemok parcely č. KNC 2226/3 o výmere 380 m2 - zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v k.ú.
Dubnica nad Váhom zapísaný na LV č. 4814 Okresného úradu Dubnica nad Váhom, kat. odbor, , ktorý súpis bol
uverejnený v OV pod č. OV 93/2017 zo dňa 17.05.2017, a ktoré nehnuteľnosti boli speňažené dražbou dňa
20.08.2018.
2) Samotné speňažovanie predstavovalo postup, v ktorom správca zaistil prostriedky na účte úpadcu
pochádzajúce zo mzdy úpadcu a z ďalších právnych titulov a následne bolo potrebné tieto prerozdeliť medzi
jednotlivých veriteľov, ktorí mali zapísané svoje pohľadávky proti podstate resp. pohľadávky ktoré vznikli pred
vyhlásením konkurzu a veritelia si ich riadne uplatnili prihláškou.
3. Výťažok
Konkurzná podstata sa v tomto konkurznom konaní člení na všeobecnú podstatu a oddelenú podstatu. Výťažok
z oddelenej podstaty správca rozdelí resp. zašle zabezpečenému veriteľovi "BYTOVKA 333" a zabezpečenému
veriteľovi „Slovenská sporiteľňa, a.s.“, a to po tom ako tento zabezpečený veriteľ schváli predložený návrh rozvrhu
výťažku z oddelenej podstaty. Predmetom tohto návrhu je rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca konštatuje, že speňažením resp. zaistením peňažných prostriedkov na účte úpadcu získal ku dňu
predloženia tohto návrhu výťažok vo výške 6.019,67 Eur.
Jednotlivé súpisové zložky majetku, výťažok z ich speňaženia a k nim priradené sumy pohľadávok proti podstate
tvoria prílohu tohto návrhu.
4. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti podstate
v celkovej sume 737,68 Eur, pričom priradená suma je vo výške 154,42 Eur, pričom právny dôvod, čas vzniku,
čas uspokojenia a veritelia týchto pohľadávok proti podstate, ako aj ich rozpočítanie na všetky súpisové zložky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku, či priradenie k súpisovým zložkám všeobecnej alebo oddelenej podstaty, sú uvedené v priloženom
prehľade. Po uplynutí lehoty na vznesenie námietok zo strany zástupcu veriteľov, resp. každého kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti podstate, vznikla ďalšia pohľadávka proti všeobecnej podstate vo výške 6,28 Eur.
Všetky vyššie uvedené pohľadávky proti všeobecnej podstate sú ku dňu zostavenia tohto návrhu spolu vo výške
160,70 Eur.
Predmetné pohľadávky proti podstate správca priebežne uspokojoval zo sumy peňažných prostriedkov zrážok zo
mzdy úpadcu zaistených na správcovskom účte tvoriacich všeobecnú podstatu, a to v celkovej sume (100 %)
jednotlivých pohľadávok proti podstate nerozpočítaných v čase úhrady medzi jednotlivé podstaty (t.j. všeobecnú
podstatu v hodnote 20,93 % / oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa "BYTOVKA 333" v hodnote 74,13 %
a oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. v hodnote 4,94 %).
Z peňažných prostriedkov všeobecnej podstaty zaistených správcom na základe zrážok zo mzdy úpadcu bolo do
dnešného dňa uhradená suma vo výške 540,00 Eur. Vychádzajúc z priradenej percentuálnej zložky (20,93 %)
malo byť uhradených zo všeobecnej podstaty 113,04 Eur, pričom zvyšok mal byť uhradený z prostriedkov
oddelenej podstaty, ktorými však správca v čase realizácie úhrad nedisponoval. Z peňažných prostriedkov
všeobecnej podstaty tak boli do dnešného dňa uhradené aj pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného
veriteľa "BYTOVKA 333" v celkovej sume 400,32 Eur a pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. v celkovej sume 26,64 Eur. O tieto hodnoty (400,32 Eur + 26,64 Eur) bude
navýšená všeobecná podstata, a to z peňažných prostriedkov speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú
podstatu.
K sume 160,70 Eur, ako celkovej sume pohľadávok proti všeobecnej podstate do dňa vypracovania rozvrhu
výťažku, boli pri vypracovaní tohto návrhu pripočítané odhadované náklady na budúcu správu vo výške 200 Eur,
odmena správcu vo výške 60,20 Eur a poplatok za konkurzné konanie vo výške 12 Eur. Medzi odhadované
budúce náklady predpokladáme financie potrebné na archiváciu, vedenie konkurzu ako je poštovné a kancelárske
potreby, cestovné, náklady spojené s vedením a zrušením účtu a pod., ktoré vopred nemožno presne určiť. Suma
pohľadávok proti podstate spolu s odmenou správcu, odhadovanými nákladmi a poplatkom za konkurzné konanie
je suma 432,90 Eur.
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate tak ako sú tieto evidované v prílohe tohto
dokumentu a to výlučne veriteľovi JUDr. Róbert Fatura, správca.
5. Odmena správcu
Správca konštatuje, že:
a. za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov mu bola uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
22K/3/2017-235 zo dňa 24.10.2017 priznaná odmena v sume 796,66 EUR, ktorá bola čiastočne uhradená
vo výške 663,88 Eur, ostávajúca suma bola po rozpočítaní priradená ako pohľadávka proti podstate, do
dnešného dňa neuhradená.
b)
Správca zabezpečil peňažné prostriedky spolu v hodnote 6.019,67 Eur, pričom táto suma predstavuje aj
základ pre určenie odmeny správcu a v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii 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, pričom odmena za zabezpečenie peňažných
prostriedkov je tak vo výške 60,20 €.
Celková odmena správcu potom predstavuje sumu 60,20 €, a bola resp. je súčasťou tohto návrhu ako suma
odpočítaná od celkového výťažku pre potreby stanovenia konkrétnych súm určených na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov.
6. Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného predstavuje zabezpečená suma zrážok zo mzdy na správcovskom účte tvoriacich
všeobecnú podstatu po realizovaných úhradách pohľadávok proti podstate sumu vo výške 5.689,67 Eur.
Vzhľadom na to, že z prostriedkov všeobecnej podstaty boli uhradené aj pohľadávky proti oddelenej podstate vo
výške spolu 426,96 Eur (400,32 Eur + 26,64 Eur), o túto sumu bude navýšená všeobecná podstata.
Celková suma pripadajúca na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je tak vo výške 6.116,63 Eur, ktorá je po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odpočítaní odhadovaných budúcich nákladov, odmeny správcu a poplatku za konanie vo výške 5.683,73 Eur a
bude medzi nich rozdelená, tak ako je to uvedené v prílohe tohto dokumentu.
V prípade, že správca získa v prospech úpadcu výťažok neuvedený v tomto rozvrhu, alebo dôjde k uspokojeniu
pohľadávok proti podstate v menšom rozsahu, alebo predpokladané budúce pohľadávky proti podstate nevzniknú,
takýto zostatok správca rozdelí medzi veriteľov podľa rovnakých princípov, ako v tomto rozvrhu.

K011911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Holeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/110/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/110/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 38OdK/110/2019 zo dňa 13.3.2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Andrej Holeček nar. 11.6.1971 trvale bytom Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom a za
správcu ustanovil JUDr. Jána Súkeníka so sídlom Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 55/2019 dňa 19.3.2019.
V predmetnom konkurznom konaní boli zo strany Allianz- Slovenskej poisťovne, a.s. so sídlom Dostojevského rad
4 Bratislava na účet správcu poukázané finančné prostriedky vo výške 403,96 EUR – z titulu zrušenia poistnej
zmluvy číslo 0304536022 - nárok na výplatu odkupnej hodnoty.
V obchodnom vestníku 100/2020 bol zverejnený Súpis všeobecnej podstaty dlžníka
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Položka súpisu: 1, Popis: Odkupná hodnota poistnej zmluvy / Allianz SP/
Dôvod zapísania: Majetok vo vlastníctve dlžníka
Súpisová hodnota: 403,96 EUR
V konkurznej veci úpadcu nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka a z toho dôvodu bola vytvorená iba
všeobecná podstata.
V základnej prihlasovacej lehote si svoje pohľadávky uplatnili 4 veritelia v celkovej výške 28 817,15 EUR. Po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoju pohľadávku uplatnil 1 veriteľ v celkovej sume 1360,95 EUR.
V priebehu konkurzného konania veriteľ Colný úrad Žilina v zmysle ustanovenia § 86 ods.4 zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámil správcovi, že Zmluvou o postúpení
daňových a colných nedoplatkov č. 1/2019 boli na Slovenskú konsolidačnú a.s., Cintorínska 21 Bratislava, IČO:
35 776 005 postúpené daňové nedoplatky dlžníka Andrej Holeček Okružná 293/16 Dubnica nad Váhom v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priloženej identifikácie postúpených daňových nedoplatkov.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v cekovej sume 30 178,10 EUR.
V Obchodnom vestníku OV č. 32/2021 bolo zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
II. Rozvrhová časť
Výťažok všeobecnej podstaty špecifikovaný v bode 1. tohto rozvrhu výťažku predstavuje sumu 403,96 EUR.
Náklady konkurzu:
-Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e/ Vyhlášky č. 665/2005
Z.z...........................................................................150,00 EUR
1. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
· Spolu poštovné ..............................................29,05 EUR
· Súdny poplatok 0,2 % z výťažku ................... 0,50 EUR
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 224,41 EUR
·

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej

podstaty ...............................................................................................
·

Celková výška nákladov konkurzu

403,96 EUR

................................................179,55 EUR

Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov - 224,41 EUR

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:
V súlade s ust. § 167u ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. po odpočítaní nákladov konkurzu sa zostatok pomerne rozdelí
medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý
veriteľ sám.

____________________________________________________________________________________
P.č.

Prihlásená

Zistená pohľadávka

Suma

Pohľadávka veriteľa

veriteľa

uspokojenia

____________________________________________________________________________________
1.Prvá stavebná
Sporitelňa a.s

20 170,16 EUR

20 170,16

149,90 EUR

70,96 EUR

0,53 EUR

. Bratislava

2.Silverside, a.s..

70,96 EUR
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Bratislava

3. Silverside, a.s.

180,36 EUR

180,36 EUR

1,34 EUR

Bratislava

4. Slovenská republika

440,00 EUR

440,00 EUR

3,27 EUR

34,79 EUR

34,79 EUR

0,26 EUR

21,73 EUR

21,73 EUR

0,16 EUR

39,83 EUR

39,83 EUR

0,30 EUR

27,85 EUR

27,85 EUR

0,21 EUR

92,94 EUR

92,94 EUR

0,69 EUR

69,46 EUR

69,46 EUR

0,52 EUR

39,83 EUR

39,83 EUR

0,30 EUR

Krajský súd Bratislva
5. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
6. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
7. Slovenská republikaKrajský súd Bratislava
8. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
9. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
10. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
11. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
12. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava

200,00 EUR

200,00 EUR

1,48 EUR

120,00 EUR

120,00 EUR

0,89 EUR

492,92 EUR

492,92 EUR

3,66 EUR

6,14 EUR

0,14 EUR

13. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
14. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava
15. Slovenská republika
Krajský súd Bratislava

6,14 EUR

16. Slovenská republika
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424,99 EUR

17. Slovenská konsolidačná a.s. 6385,19 EUR

424,99 EUR

6385,19 EUR

Deň vydania: 10.03.2021

3,16 EUR

47,48 EUR

Bratislava /pôvodný veriteľ
Colný úrad Žilina/
18. KRUK Česká a Slovenská

567,19 EUR

567,19 EUR

4,22 EUR

793,76 EUR

5,90 EUR

Republika s.r.o.
Hradec Králové, Česká republika
19. KRUK Česká a Slovenská

793,76 EUR

Republika s.r.o.
Hradec Králové, Česká republika

_______________________________________________________________________________________
Spolu:

30 178,10 EUR

224,41 EUR

Správca týmto vyzýva jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok na oznámenie čísla bankového účtu za
účelom poukázania pomernej časti výťažku podľa predmetného rozvrhu.
V zmysle § 167u ods.3 ZoKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu
veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na
účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz“.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K011912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOR MIX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenska 11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2021 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka obchodnej spoločnosti FOR MIX s. r. o. so sídlom Kasárenská 11, 911 05
Trenčín, IČO 36 297 755, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne 06.03.2021
JUDr. Matúš Košara, správca

K011913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOR MIX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenska 11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2021 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka obchodnej spoločnosti FOR MIX s. r. o. so sídlom Kasárenská 11, 911 05
Trenčín, IČO 36 297 755, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Fio
Banka, číslo účtu: SK 30 8330 0000 0028 0194 9119 VS:3822021. 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 Trenčíne 06.03.2021

JUDr. Matúš Košara – 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

131

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

K011914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOR MIX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenska 11, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 755
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2021 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
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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.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
FOR MIX s. r. o. so sídlom Kasárenská 11, 911 05 Trenčín, IČO 36 297 755, Slovenská republika, Vám
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oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38K/2/2021 zo dňa 25.02.2021 bol vyhlásený konkurz
na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38K/2/2021 dated on 25th of February 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor –FOR MIX s. r. o. so sídlom Kasárenská 11, 911 05 Trenčín, IČO 36 297 755, Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 42/2021 dňa 03.03.2021.
Dňom 04.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 3th of Marec 2021. Bankruptcy was
declared on 4th of Marec 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška 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 uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
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).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname 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
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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 (§ 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 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 (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 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). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 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).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The 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).
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. 1ZKR).
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.
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JUDr. Matúš Košara, správca

K011915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bukayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 7, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Povazska Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/440/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/440/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Jana Bukayová nar. 27.10.1971 trvale bytom 958 03 Pažiť 7 v súlade
s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Bukayová nar.
27.10.1971 trvale bytom 958 03 Pažiť 7 pod sp.zn. 22OdK/440/2018 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K011916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Szombatová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostoľany pod Tríbečom 77, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci, PhD.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/5/2017 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/5/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

OPRAVENÉ ZNENIE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca konkurznej podstaty majetku úpadcu Jarmila Szombatová, narodená
08.11.1967, bytom 951 77 Kostoľany pod Tríbečom č. 77 (ďalej len „úpadca“), týmto zverejňuje v súlade s ust. §
101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") nasledovný:

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU

I. Všeobecná časť

Úpadca podal Návrh na vyhlásenie konkurzu zo dňa 31.01.2017, ktorý bol doručený Okresnému súdu Nitra dňa
01.02.2017. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/5/2017 zo dňa 16.02.2017, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 38/2017 dňa 23.02.2017 súd začal konkurzné konanie na majetok úpadcu a uznesením Okresného
súdu Nitra sp. zn. 32K/5/2017 zo dňa 01.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 47/2017 dňa
08.03.2017 ma súd ustanovil do funkcie predbežného správcu úpadcu. Následne uznesením Okresného súdu
Nitra sp. zn. 32K/5/2017 zo dňa 04.05.2017, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 90/2017 súd vyhlásil konkurz
na majetok úpadcu a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.

Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení nezabezpečení veritelia:

prihlásená
pohľadávka

NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava,
5.860,63 €
IČO: 35 792 752
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
4.103 €
IČO: 00 151 653
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
2.718,95 €
IČO: 35 724 803

zistená
pohľadávka

popretá
pohľadávka

5.860,63 €

0,00 €

4.103 €

0,00 €

2.718,95 €

0,00 €

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka, a tak nebola vytvorená žiadna oddelená
podstata.

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 46/2019 dňa 06.03.2019.

Pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonáva EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:
35 724 803.

Dňa 26.03.2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 60/2019 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

II. Rozvrhová 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
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A) Príjmová časť

Celková suma výťažku dosiahla sumu vo výške: 2.323,88 €:

·
·

výťažok pozostávajúci z peňažných prostriedkov odovzdaných správcovi v hotovosti: 1.660 €,
preddavok uhradený úpadcom pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu: 663,88 €.

B) Výdavková časť

Počas konkurzu boli správcom uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate v súlade s ustanovením § 87
ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu podľa poradia ich splatnosti za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu vypracovania tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku.

Tieto pohľadávky proti všeobecnej podstate sú nasledovné:

POR.

1

Čas vzniku
VERITEĽ
pohľadávky

22.7.2017

2

31.10.2017

3

30.11.2017

4

30.12.2017

5

31.1.2018

6

28.2.2018

7

15.3.2018

Celá
suma

Právny dôvod

JUDr.
Stanislav
odmena a paušálna
odmena a výdavky
Barkoci, so sídlom
náhrada výdavkov 348,13
predbežného
Hollého 10, 949
predbežného
€
správcu
01 Nitra
správcu
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok za vedenie
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
7,00 €
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok za vedenie
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
7,03 €
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok za vedenie
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
7,01 €
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok za vedenie
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
7,01 €
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok za vedenie
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
7,18 €
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
paušálna odmena
JUDr.
Stanislav
za výkon funkcie
Barkoci, so sídlom
796,66
odmena správcu správcu do konania

Spôsob
Rozsah
započítania
Dôvod priradenia
uspokojenia
pohľadávky
proti podstate
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. a)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
100%
podstate v súlade s žiadny

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7

15.3.2018

8

31.3.2018

9

30.4.2018

10

31.5.2018

11

30.6.2018

12

31.7.2018

13

31.8.2018

14

30.9.2018

15

31.10.2018

16

30.11.2018

17

31.12.2018

18

31.1.2019

19

28.2.2019

20

31.3.2019

Hollého 10, 949
01 Nitra

Konkurzy a reštrukturalizácie
odmena správcu

správcu do konania
€
prvej
schôdze
veriteľov

Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania
Tatra banka, a.s., nevyhnutné
so
sídlom výdavky
správcu
poplatok
Hodžovo nám. 3, spojené s vedením
účtu
811 06 Bratislava, konkurzného
IČO: 00 686 930 konania

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

za vedenie

100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,18 € 100%

7,00 € 100%

7,00 € 100%

7,00 € 100%

7,00 € 100%

7,00 € 100%

Deň vydania: 10.03.2021
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. a)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.
pohľadávky
proti
všeobecnej
podstate v súlade s žiadny
§ 87 ods. 2 písm. c)
zákona 7/2005 Z.z.

Spolu suma uspokojovaných pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 1.272,46 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 2 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„vyhláška“) – za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie
peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z
výťažku.

Výpočet odmeny správcu je výťažok pozostávajúci z peňažných prostriedkov odovzdaných správcovi zo strany
úpadcu v hotovosti = 1.660 € x 1 % = 16,60 €.

Vzhľadom na to, že správca je platcom DPH jeho odmena sa zvyšuje o časť DPH vo výške 3,32 €, a to na sumu
19,92 €.

Spolu odmena správcu vo výške: 19,92 €.

Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu :

Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 30 €, ktoré budú pozostávať z
poštových poplatkov, nákladmi na tlač, administratívny materiál a vedenie účtu a iné výdavky súvisiace
s ukončením konkurzného konania.

Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 30 €.

Spolu výdavky celkom vo výške 1.322,38 €.

Celková suma určená na rozdelenie pre veriteľov vo výške 1.001,50 €.

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov :

NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

prihlásená
pohľadávka

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova
5.860,63 €
25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova
4.103 €
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5,
2.718,95 €
851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803

zistená
pohľadávka

popretá
pohľadávka

5.860,63 €

0,00 €

4.103 €

0,00 €

2.718,95 €

0,00 €

percento
suma
uspokojenia uspokojenia
7,89 %

462,79 €

7,89 %

324 €

7,89 %

214,71 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov.

Správca určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
alebo na uplatnenie námietok voči konečnému rozvrhu výťažku.

Lehota začína plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku. Dotknutí veritelia v lehote určenej správcom môžu svoje stanoviská zaslať písomne na adresu správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra. Súčasne v uvedenej lehote veritelia oznámia správcovi čísla bankových účtov, na ktoré
správca zašle rozvrhované čiastky.

V Bratislave, dňa 26.03.2019

K011917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 663/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/143/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/143/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Patrik Kovács nar.13.06.1980, bytom Košická 663/24, 945
01 Komárno vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 1.kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet ponukového konania
Peňažná pohľadávka
Názov dlžníka

Právny dôvod vzniku

Suma

Mena

Veronika Šebová, bytom Ľanová 2, Levice

Rozsudok Okresného súdu Levice sp.zn.14C/116/2014

1600,-

EUR

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
125/2020 dňa 01.07.2020.
Súpisová hodnota: najvyššia suma predložená záujemcom
Lehota na predkladanie ponúk
15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra –
Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz 30OdK/143/2020.
2. 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 spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK3883300000002601290313, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa peňažnú
pohľadávku podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o peňažnú pohľadávku prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.
V Nitre, dňa 04.03.2021

JUDr.Peter Bojda

K011918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Sabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rišňovce 407, 951 21 Rišňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/100/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/100/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Dana Sabová nar.20.01.1969, bytom Rišňovce 407, 951
21 Rišňovce vyhlasuje podľa ustanovenia § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 2.kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníčky.
Predmet ponukového konania
Pozemky:
číslo parcely
1178/2
1179/2
1180/2

druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

výmera
1058 m2
75 m2
461 m2

číslo LV
2060
2060
2060

kat. územie
Lužianky
Lužianky
Lužianky

podiel
1/4-ina k celku
1/4-ina k celku
1/4-ina k celku

obec
Lužianky
Lužianky
Lužianky

hodnota
1300,-€
100,-€
600,-€

Predmet ponukového konania zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, bol zverejnený v obchodnom vestníku
105/2020 dňa 03.06.2020.
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Súpisová hodnota: 2000,-€ určená odhadom správcu
Lehota na predkladanie ponúk
20 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej
kúpnej sumy, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisnej hodnoty, doručiť správcovi v lehote do 15 dní od
zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku, na adresu kancelárie správcu: JUDr.Peter Bojda, správca
konkurznej podstaty, Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, a to v zalepenej obálke s označením konkurz
31OdK/100/2020.
2. 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 spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu: judr.peterbojda@gmail.com
potvrdenie o úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Úhradu kúpnej ceny je potrebné uskutočniť na bankový účet č.ú.
SK6883300000002201265944, SWIFT: FIOZSKBAXXX, kde je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola kúpna cena v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak sa nehnuteľnosti
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o nehnuteľnosti prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ju 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.

V Nitre, dňa 04.03.2021

JUDr.Peter Bojda

K011919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalamon Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/267/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/267/2020
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):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Erik Šalamon, nar. 03.07.1974, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra- Dolné Krškany, 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 16.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 1 642,72 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K011920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šalamon Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/267/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/267/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Erik Šalamon, nar. 03.07.1974, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra- Dolné Krškany (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
360,- €

JUDr. Martina Holečková, správca

K011921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Weinberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 858/7, 946 14 Zemianska Oľča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2020
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
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JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Roland Weinberger, nar. 02.03.1972, bytom: Mládeže 858/7, 946 14
Zemianska Oľča, sp. zn. 31OdK/285/2020 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1
ZoKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roland Weinberger, nar. 02.03.1972, bytom: Mládeže 858/7, 946 14
Zemianska Oľča, sp. zn. 31OdK/285/2020 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Roland Weinberger, nar. 02.03.1972, bytom:
Mládeže 858/7, 946 14 Zemianska Oľča, sp. zn. 31OdK/285/2020 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre dňa 05.03.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K011922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürti Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Andrea Kürti, nar. 25.05.1979, bytom 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis
majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec:
Popis
Keramická pec na vypaľovanie hlinených výrobkov s regulátorom teploty zn. Eurotherm

Súpisová hodnota
1 335,- €

JUDr. Martina Holečková, správca

K011923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kürti Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Andrea Kürti, nar. 25.05.1979, Komárno, 945 01 Komárno, 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 11.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave

PSČ: Štát

Bratislava 813 66

Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
16,50 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K011924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parma Baltazár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2021 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Baltazár Parma, nar. 13.07.1949, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 94901 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: +421372852761 alebo na e-mail:
spravca@skpnr.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca

K011925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parma Baltazár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2021 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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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
– Baltazár Parma, nar.: 13.07.1949, trvale bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len
„Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.02.2021, sp.
zn. 28OdK/21/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.02.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, značka správcu: S1208 (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 Baltazár Parma, born on 13.07.1949, with permanent address at Okoličná na Ostrove 378,
946 13 Okoličná na Ostrove (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court in Nitra of 12.02.2021, ref. No. 28OdK/21/2021 published in the Commercial report No. 34/2021 of
19.02.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica with its office at Štefánikova
trieda 9, 94901 Nitra, ref. No. of trustee: S1208 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.
Nitra, dňa 02.03.2021
Nitra, on 02.03.2021
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K011926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parma Baltazár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/21/2021 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Baltazár Parma, nar. 13.07.1949, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 13 Okoličná na Ostrove (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
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

151

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

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. SK15 0900 0000 0051 3980 1104, 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.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K011927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kabaiová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 73, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Jolana Kabaiová, nar. 15.01.1943, 73, 935 55 Hontianska Vrbica (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
dopĺňa súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Spoločná nehnuteľnosť podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.:
Druh
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

Výmera
v m2
4282
1266
48381
810484
1039
310798

Orná pôda

7979

Orná pôda

974

Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

42486
362

Štát

Obec

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

Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

Katastrálne
územie
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica
Hontianska
Vrbica

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1403 3039/2

2829655/9999999999

6€

1403 3045

2829655/9999999999

2€

1403 3047

2829655/9999999999

60 €

1403 2952

2829655/9999999999

1032 €

1403 2953

2829655/9999999999

1€

1403 3039/1

2829655/9999999999

380 €

1403 3039/3

2829655/9999999999

10 €

1403 3040/3

2829655/9999999999

1€

1403 3040/11

2829655/9999999999

54 €

1403 3040/21

2829655/9999999999

1€

JUDr. Miroslav Belica, správca
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K011928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 4916/50B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/292/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/292/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Hnuteľná vec
Súp.
zložka č.
1

Popis

Stav
opotrebovanosti

Osobné motorové vozidlo MAZDA
jazdené
PREMACY, r.v. 2000

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

JMZCP19R201365631 TO 165 DR

Kde sa vec
nachádza

Súpisová
hodnota

u dlžníka

320,00 €

V Nových Zámkoch, dňa 05.03.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K011929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Szulcsányiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 8576/17A, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/274/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/274/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.10.2020 a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 14.12.2020, nie je
dlžník majiteľom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo som zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok dlžníka Silvia Szulcsányiová, nar. 14.05.1978, bytom Andovská 8576/17A, 940 01 Nové Zámky,
občan SR pod sp. zn.: 29OdK/274/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Silvia Szulcsányiová, nar. 14.05.1978,
bytom Andovská 8576/17A, 940 01 Nové Zámky, občan SR pod sp. zn.: 29OdK/274/2020, zrušuje .
V Jarku, dňa 05.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

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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K011930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Langer Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
955 01 Topoľčany, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/292/2020 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/292/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Slavomír Langer, nar. 29.05.1969, bytom
Topoľčany, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zverejňuje súpis majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty:
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 20.01.2021, som zistila, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, resp. do súpisu oddelenej
podstaty, v zmysle §167h ZoKR.
V Nových Zámkoch dňa 05.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K011931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčo Michael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 29 / 9, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/296/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/296/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Michael Ďurčo, nar. 11.04.1957, bytom Murániho 29/9,
949 11 Nitra - Diely, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňuje súpis majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 14.01.2021, som zistil, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ZoKR.
V Nových Zámkoch dňa 05.03.2021
Ing. Jozef Kulich, 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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K011932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Vajsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/234/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/234/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka - Andrea Vajsová, nar. 15.03.1974, trvale
bytom Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúca pod obchodným menom: Andrea Vajsová,
s miestom podnikania Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, IČO: 50 129 678, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 01.02.2017 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 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“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku – nehnuteľností dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria nehnuteľnosti uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Andrea Vajsová, nar.15.03.1974, trvale bytom Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
spisová značka: 29OdK/234/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Súpisová
hodnota
Opis súpisovej zložky majetku
Hodnota
zapisovaného
Číslo
Deň
Dôvod
majetku
súpisovej
Obec
a
Číslo
Druh
Parcela Výmera Číslo listu
Spoluvlastnícky zapísania zapísania stanovená
zložky
Štát Katastrálne
majetku majetku vlastným
parcely pozemku registra v m2
vlastníctva
podiel dlžníka
majetku
územie
odhadom
správcu v EUR
lesný
§
167h
1
5980/3
E
1065928 2247
SR Párnica
576/522288
23.11.20
330,00 €
pozemok
ZKR
lesný
§
167h
2
5980/6
E
589011 2247
SR Párnica
576/522288
23.11.20
270,00 €
pozemok
ZKR
lesný
§
167h
3
5980/8
E
2117638 2658
SR Párnica
576/522288
23.11.20
610,00 €
pozemok
ZKR
SPOLU: 1 210,00 €
Majetok - nehnuteľnosti

Zápis do súpisu

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237/2020 zo dňa 09.12.2020.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 29OdK/234/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
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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označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Vajsova– 29OdK/234/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilhem Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 462 / 3, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/13/2021 S1458
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/13/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Alexander Vilhem, nar. 31.03.1948, bytom M.R.Štefánika 462/3, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným
menom : Alexander Vilhem, s miestom podnikania 934 01 Levice, Ul. M. R. Štefánika 462/3, IČO: 40 924 319, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.05.2018

správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
·

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

V Komárne dňa 05.03.2021

K011934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mládeneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka - Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975,
trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely, podnikajúca pod obchodným menom: Vladimíra
Mládeneková MIA, s miestom podnikania Rýnska 151/5, 949 11 Nitra, IČO: 40 687 520 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2013 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust.
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975, trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely
spisová značka: 31OdK/245/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok
Zápis do súpisu
Súpisová hodnota
Hodnota
Číslo
Miesto, kde
Približný
Deň
Dôvod
zapisovaného
súpisovej Opis súpisovej zložky
Stav
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
dátum
zapísania zapísania majetku stanovená
zložky
majetku
opotrebovanosti
vec
podiel dlžníka
výroby
majetku
majetku
vlastným odhadom
majetku
nachádza
správcu v EUR
Mobilný telefón Samsung
Tokajská
plne
funkčný,
Galaxy A6, model SM145/3, 949
§
167h
1.
rok 2018 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
135,00 €
A600FN,
výrobné
č.
11 Nitra ZKR
nabíjačka funkčná
352472102746141
Diely
Mobilný telefón Huawei
Tokajská
Nova 5t, model YAL plne
funkčný,
145/3, 949
§
167h
2.
L21,
výrobné
č. rok 2019 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
185,00 €
11 Nitra ZKR
863291041755159
nabíjačka funkčná
Diely
863291041784167
Mobilný telefón Huawei
poškodený,
Tokajská
P20 Lite, model ANEnefunkčný, rozbitý 145/3, 949
§
167h
3.
rok 2018
1/1
21.12.20
20,00 €
LX1,
výrobné
číslo
displej,
bez 11 Nitra ZKR
867440041183054
nabíjačky
Diely
SPOLU:
340,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslom
súpisovej položky č. 1-3.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/245/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
8. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Mladenekova – 31OdK/245/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie
písomných ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
alebo bude zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
12. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
13. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
14. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
D. Iná majetková hodnota
Por.číslo

Názov / Popis

3.

Finančné prostriekdy za nespotrebnované kupóny na základe žiadosti o dobropisovanie od Up Slovensko,
s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31 396 674

súpisová hodnota
majetku v €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vrátený preplatok od Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

84,30

K011936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Mihálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sek 31/5, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1989
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/267/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/267/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Dušan Mihálik, nar. 31.01.1989, trvale
bytom Sek 31/5, 951 13 Branč, podnikajúci pod obchodným menom: Dušan Mihálik, s miestom
podnikania Sládkovičova 471/44, 920 42 Červeník, IČO: 47 177 934, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 08.01.2015 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 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“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku – nehnuteľností dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria nehnuteľnosti uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Dušan Mihálik, nar. 31.01.1989, trvale bytom Sek 31/5, 951 13 Branč
spisová značka: 31OdK/267/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Súpisová
hodnota
Opis súpisovej zložky majetku
Hodnota
zapisovaného
Číslo
Deň
Dôvod
majetku
súpisovej
Obec
a
Číslo
Druh
Parcela Výmera Číslo listu
Spoluvlastnícky zapísania zapísania stanovená
zložky
Štát Katastrálne
majetku majetku vlastným
vlastníctva
podiel dlžníka
majetku parcely pozemku registra v m2
územie
odhadom
správcu v EUR
§
167h
1
1510/235 orná pôda C
76
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
2
1510/237 orná pôda C
76
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
3
1510/240 orná pôda C
22
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
5,00 €
ZKR
§
167h
4
1510/234 orná pôda C
803
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
30,00 €
ZKR
§
167h
5
1510/236 orná pôda C
295
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
6
1510/238 orná pôda C
341
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
7
1510/239 orná pôda C
316
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
8
1498/2
orná pôda E
1820
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
70,00 €
ZKR
§
167h
9
1498/3
orná pôda E
2946
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
100,00 €
ZKR
§
167h
10
1498/4
orná pôda E
222
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§
167h
11
1517/102 orná pôda E
4095
2020
SR Trebatice
1/36
11.1.21
200,00 €
ZKR
§
167h
12
984
orná pôda E
4553
1025
SR Trebatice
12/144
11.1.21
400,00 €
ZKR
§
167h
13
1517/2
orná pôda E
12404 2051
SR Trebatice
1/36
11.1.21
300,00 €
ZKR
Majetok - nehnuteľnosti

Zápis do súpisu
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14

998

orná pôda E

10146

38

SR Trebatice

1/54

11.1.21

15

908

orná pôda E

1485

39

SR Trebatice

12/72

11.1.21

16

974/5

orná pôda E

8787

41

SR Trebatice

1/36

11.1.21

17

941

orná pôda E

13243

42

SR Trebatice

12/216

11.1.21

§
167h
200,00 €
ZKR
§
167h
300,00 €
ZKR
§
167h
300,00 €
ZKR
§
167h
600,00 €
ZKR
SPOLU: 2 565,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8/2021 zo dňa 14.01.2021.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/267/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
8. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Mihalik – 31OdK/267/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nadobúdateľ.
12. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
13. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
14. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1990
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/295/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Marek Lakatoš, nar. 11.07.1990, trvale
bytom Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra – Dolné Krškany (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3
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“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v Súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Marek Lakatoš , nar.11.07.1990, trvale bytom Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
spisová značka: 31OdK/295/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - hnuteľná vec
Zápis do
súpisu
Číslo
Opis súpisovej zložky majetku
Miesto, kde Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
súpisovej
sa hnuteľná podiel dlžníka
zapísania zapísania
zložky
vec
majetku
majetku
majetku
nachádza

1

osobné motorové vozidlo - Evč. NR 191KM, Roľnícka
1/1
FIAT STILO SW 192/CXP1A/35, VIN: 579/36, 949

28.1.21

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

§ 167h ZKR 250,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZFA19200000559020, osobné vozidlo, AC 05 Nitra
kombi, farba biela, rok výroby: 2005, stav Dolné
opotrebovanosti: nepojazdné, opotrebované, Krškany
poškodený
motor, brzdy
skorodované,
problém s elektrikou, na súčiastky

Deň vydania: 10.03.2021

-

SPOLU

250,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/295/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
8. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Lakatos – 31OdK/295/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
12. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 10.03.2021

záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
13. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
14. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernáth Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina ., 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/252/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/252/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Alexander Bernáth, nar. 18.05.1969, bytom 951 15 Veľká Dolina, č.k.
29OdK/252/2019 oznamujem, že nasledovný majetok:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

záhrada
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

1007
2097
144
7
137
148
100
86
11
277
680
468
140
273
360

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

Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová

Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska

Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová

Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska

309
1642
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467

124/3
1568/2
539/ 2
750
751
752
784/ 2
785/ 2
786/ 2
1128
1129
1130
1131
1173/ 2
1174/ 2

1/30
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
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150,00 €
35,00 €
2,50 €
0,10 €
2,40 €
2,50 €
1,80 €
1,50 €
0,20 €
3,50 €
18,00 €
14,00 €
2,30 €
4,50 €
12,00 €
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
záhrada
orná pôda
orná pôda
záhrada
orná pôda
vinica
vinica

147
522
964
5485
2162
5359
737
14
295
61
115
263
1047
989
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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

Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová

Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska

Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová

Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska
Vieska

Deň vydania: 10.03.2021
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467
1467

1175/ 2
1398/ 2
1478
1546
1915/ 1
1926
2777
3082/ 1
3082/ 2
3083
3347
3378
3392
3393

2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60
2/60

2,50 €
6,00 €
9,00 €
92,00 €
40,00 €
90,00 €
7,00 €
2,00 €
5,00 €
0,10 €
23,00 €
3,00 €
166,00 €
150,00 €

2. Hnuteľná vec
Súpisová
zložka č.
181
182
183

Popis
Výrobné číslo
mobilný telefón myPhone
x
Hammer 2
notebook Lenovo Ideapad JVHFC1
320
80XR0103CK
prívesný vozík
7499

MTM

Evidenčné
číslo

Stav
opotrebovanosti

Kde
sa
nachádza

x

používaný

Veľká Dolina

80XR

používaný

NR 643 YG

používaný

vec Súpisová
hodnota
35,00 €

v
kancelárii
220,00 €
správcu
Veľká Dolina
150,00 €

zverejnený v súpise všeobecnej podstaty dňa 25.2.2020 v OV č. 38/2020 pod K017608 ako položka č. 5-33
a 181-183 vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nakoľko s poukazom na ust. § 167p ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.
majetok prestal podliehať konkurzu.
V Nových Zámkoch, dňa 5.3.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K011939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernáth Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Dolina ., 951 15 Veľká Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/252/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z. oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:

Alexander Bernáth, nar. 18.05.1969, bytom 951 15 Veľká Dolina

končím, nakoľko konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia v celkovej výške 71 € bol použitý na čiastočné pokrytie nákladov konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Alexander Bernáth, nar. 18.05.1969, bytom 951 15
Veľká Dolina, zrušuje.

V Nových Zámkoch, dňa 5.3.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K011940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 103, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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: Ivan Rác, nar. 13.04.1978, Čakajovce 103, 951 43 Čakajovce, 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 23.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
35807598 Pribinova 25
Bratislava 811 09 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
26092,72€

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 374, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1969
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/10/2021 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/10/2021

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

K011942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billiková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 237, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/200/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Billiková, nar. 21.03.1972, Bíňa 237, 943 56 Bíňa, 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 02.03.2021 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 1880,02 €
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 142,08 €

LawService Recovery, k.s., správca

K011943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellnerová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičová 93, 951 15 Štefanovičová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/103/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/103/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Zuzana
Kellnerová, nar. 11.07.1983, bytom Štefanovičová 93, 951 15 Štefanovičová v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 05.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K011944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLH ENALCO - SQ, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 011
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Timuľák, značka správcu: S1212, správca v konkurze dlžníka: FLH ENALCO – SQ, s.r.o., so
sídlom Osada Čiky 4906/25, 941 11 Palárikovo, IČO: 35 759 011, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 18400/B týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v
konkurznom konaní sp. zn.: 28K/5/2020, ktorým je účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., IBAN:
SK93 7500 0000 0040 2879 2298.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé́ popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
predstavuje dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá́, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

K011945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vráble 160, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/293/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/293/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku
Stavba

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
4-bytová jednotka so súpis. č. 160,
postavená na pozemku parc. č. 666/28,
spoluvlastnícky podiel 1/28

Súpisová
Výťažok zo
Majetok
Stav
Zabezpečenie
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
tretej osoby
1500.00

Nie
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K011946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Eichler, Ing. arch.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/148/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/148/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Ing. arch. Igor Eichler, nar. 15.08.1942, Žilina, 010 01 Žilina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
tvoriaca výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 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.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K011947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meňhart Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/205/2020 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a ktorý by pokryl
náklady konkurzu. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí. V
zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Martine, 5.3.2021
Janka

Grolmusová,
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K011948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Zemko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/198/2020 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/198/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Branislav Zemko, nar.13.10.1980, trvale bytom
Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina 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
ZKR) oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1
ZKR, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Branislav Zemko, nar.13.10.1980, trvale bytom Eduarda Nécseya
3168/3, 010 08 Žilina sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 19.11.2020, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj na základe vlastných zistení
a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku oddelenej podstaty
nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Branislav Zemko,
nar.13.10.1980, trvale bytom Eduarda Nécseya 3168/3, 010 08 Žilina, v zmysle ustanovenia §167v ods.1ZKR
zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K011949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tabačár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 1221, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 239 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA (OPAKOVANÉ)
Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu: 1973,
správca úpadcu: Jozef Tabačár ,,v konkurze“, trvale bytom: Skalité 1221, 023 14 Skalité, nar.: 08.09.1958,
IČO: 14 239 833 (ďalej ako „úpadca“) v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
a v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 11.01.2021 vyhlasuje opakované 3. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zaradeného do všeobecnej podstaty.
I. Predmet ponukového konania
1. Nákladné vozidlo - ťahač VOLVO FH 13 480 42T, EČ: CA449CB, modrá farba, rok výroby: 2007
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Súpisová hodnota: 10.000,- Eur
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
II. Podmienky ponukového konania
Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA- 2K/11/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia
v Obchodnom vestníku a končí desiatym dňom; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja,
predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa
nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia
vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk, v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na 50 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu,
oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Podrobnú identifikáciu predmetu ponukového konania - hnuteľnej veci;
3. Návrh kúpnej ceny za predmet ponukového konania bez DPH a s DPH; záujemca tiež navrhne lehotu
splatnosti kúpnej ceny, ktorá však nemôže presiahnuť 5 dní od podpísania kúpnej zmluvy; k odovzdaniu
predmetu kúpy dôjde až po úhrade celej kúpnej ceny;
4. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
Prílohou záväznej ponuky bude:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overená 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. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči úpadcovi – 1x;
3. Potvrdenie o zaplatení zábezpeky vo výške 1.000,- Eur na účet konkurznej podstaty, č.ú.: SK89 8330
0000 0029 0177 3667 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je správca oprávnený vyradiť, ibaže sa príslušný orgán
rozhodne predloženú ponuku po jej doplnení schváliť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä:
vymedzenie záujemcov, ktorí predložili ponuky, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody
vyradenia ponúk správcom. Zápisnicu správca predloží do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok
príslušnému orgánu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá však musí
presahovať požadovanú minimálnu kúpnu cenu a akceptácia ponuky zo strany príslušného orgánu. Pri zhode
najvyšších ponúk, správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky doručili do
kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej ceny z
dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. O otváraní a vyhodnotení zaslaných ponúk, vrátane zvýšených ponúk podľa
predchádzajúcej vety, správca spíše zápisnicu, ktorú najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa otvárania
obálok odošle príslušnému orgánu.
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Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerane nízke ponuky. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené ponuky. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak
správca odmietne všetky ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto
verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou
na tomto ponukovom konaní.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania a s jeho odvozom.
Bližšie informácie o predmetoch ponukového konania môže záujemca zistiť u správcu na telefónnom čísle: 0908
488 688 alebo na emailovej adrese: kadakova.maria@gmail.com. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K011950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Zapletal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madočany 207, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/194/2020S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/194/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Stanislav Zapletal, nar. 23.0.1977, bytom Madočany 207, 034 83 Liptovská
Teplá, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

Súpisová z. 1
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti MONTA – nábytok, s.r.o., so
sídlom 962 65 Hontianske Nemce 162 ,IČO: 44 629 516, Register: Obchodný register Okresného súdu Banská
Bystrica , vložka číslo 16155/S, oddiel Sro

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Alena Protušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 13, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 227 385
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca Dlžníčky: Bc. Alena
Protušová, nar. 20.03.1988, bytom Mútne 13, 029 63 Mútne, podnikajúceho pod obchodným menom Bc.
Alena Protušová, s miestom podnikania Likavka 536, 034 95 Likavka, IČO: 46 227 385 (ďalej len „Dlžníčka“)
týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníčky, spis. zn. 2OdK/276/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline, dňa 05.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K011952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I. TRAN., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmierska 229 / 0, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 396 402
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca
úpadcu I. TRAN., s.r.o., so sídlom Predmierska 229, 023 54 Turzovka, IČO: 31 396 402 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa VÚB, a. s. a zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Úpadcu za účelom vyhotovenia rozvrhu oddelenej podstaty Úpadcu.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov a každého, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate o:

·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u Správcu v lehote do 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 05.03.2021

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

K011953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M -MÓDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 750 533
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o uložení odporúčania zástupcom veriteľov k vymáhaniu nárokov úpadcu
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu M -MÓDA s.r.o., so sídlom Hrabovská
1670, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 750 533 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje konkurzným veriteľom
Úpadcu, že listom zo dňa 12.11.2020 zástupca veriteľov - veriteľ Slovenská sporiteľňa, a. s. ako príslušný orgán v
súlade s ust. § 83 ods. 2 ZKR uložil správcovi odporúčanie, aby postupoval pri uplatnení a vymáhaní nárokov
Úpadcu spôsobom navrhnutým príslušnému orgánu správcom v liste zo dňa 23.10.2020, sp. zn. 3K/3/2019 S
1436.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Michaela Vieriková, správca konkurznej podstaty dlžníka, týmto oznamuje, že ruší oznam o zrušení
konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, ktorý bol zverejnený v
obchodnom vestníku č. 218/2020 zo dňa 11.11.2020 a bol zverejnený nedopatrením a v konkurznom konaní sa
pokračuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K011955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vantuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 153-54, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/119/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/119/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty, majetku dlžníka zapísaného do
súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 7.7.2020:
Nehnuteľnosti:

Zabezpečovacie
právo:
druh
a
poradie
zabezpečovacieh o
práva, pohľadávka,
ktorú zabezpečuje,
Súdny
s
uvedením
spor
veriteľa,
zabezpečenej sumy
a právneho dôvodu
vzniku
zabezpečovacieh o
práva

Číslo parcely

Druh
pozemku

Parcela Výmera
Katastrálne
Číslo LV
registra v m2
územie

Spoluvlastnícky
podiel

13766/7

trvalý
trávnatý
porast

„C“

1/1 (1/2 vlastní
manželka
Nie
dlžníka)

648

6728

Čadca

Nie

Hnuteľné veci:
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zložka Opis súpisovej hodnoty majetku

Hnuteľná vec (miesto, Značka
kde sa nachádza)
Prívesný vozík (Čadca) Agados
Handy

Rok
výroby
2008

Deň zapísania
Spoluvlastnícky podiel majetku
Hodnota Mena dlžníka

VIN

TKXHA31758ANS36476 500
EUR

EUR 1/1

7.7.2020

Obchodný podiel v spoločnosti:
Obchodný podiel v spoločnosti KOVO KVC, s.r.o., so sídlom: Čierne 75, Čierne 023 13, IČO: 50 739 077 vo
veľkosti 2000/6000.

K011956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kubala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie M.R. Štefánika 1685/4, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 10OdS/1/2020 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdS/1/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka oznamuje v súlade s § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), že zostavila návrh splátkového kalendára.
Navrhované percento uspokojenia podľa splátkového kalendára je 100,00 %.
Poučenie:
Podľa § 168d ods. 2 ZKR každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu
do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží
návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je
to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
JUDr. Michaela Vieriková správca

K011957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigániková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 254, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/354/2020 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/354/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Alena Cigániková, nar. 29. 10. 1976, trvale bytom 254 Štiavnické Bane, 969 81 Štiavnické Bane týmto v
zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Alena Cigániková, nar. 29. 10. 1976,
trvale bytom 254 Štiavnické Bane, 969 81 Štiavnické Bane, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K011958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Bohuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na píle 1 / 34, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1992
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/464/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/464/2020
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):
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Bohuš Berky, nar. 19.05.1992, Na Píle 1/34, 976 33 Poniky - Ponická Huta, 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 16.02.2021 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 153,38 €

Recovery Solutions, k.s., správca

K011959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu majetku všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, ustanovený
za správcu dlžníka: Pavel Kolimár, nar. 15.11.1964, bytom: Ozdín 28, 985 24 Ozdín (Uznesenie sp. zn.
5OdK/113/2018 zo dňa 28.05.2019, konkurz vyhlásený v OV č. 105/2018 z 01.06.2019) týmto aktualizuje súpis
majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 105/2019 dňa 03.06.2019 čo do výšky súpisovej hodnoty:
Súpis majetku
typ
súpisovej
Výška
Celková vymožená suma dátum
zložky
popis súpisovej zložky
pohľadávky
pohľadávky
zápisu
Právny
dôvod
vzniku
peňažnej
pohľadávky:
- Platobný rozkaz, č.k. 14Cb 46/02
peňažná
- Právoplatný a vykonateľný Rozsudok KS 1637,46 ,- Eur s
pohľadávka
BB, č.k. 43Cob/304/05
prísl.
4750,48 ,- Eur
23.05.2019

dôvod zápisu

§ 167h ods. 1
ZKR

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K011960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bajusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/38/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/38/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to be observed

„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"

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

178

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"
"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 Eva Bajusová, nar. 03.06.1955, trvale bytom MUDr. Jána Straku
1537/15, 969 01 Banská Štiavnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/38/2021 zo dňa 23.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
44/2021 dňa 05.03.2021, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Bako., 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)

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

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
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)
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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 Eva Bajusová, date of birth 03.06.1955, address MUDr. Jána
Straku 1537/15, 969 01 Banská Štiavnica is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská
Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/38/2021 dated 23.02.2021, it was published in the Commercial bulletin No.
44/2021 from 05.03.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Jaroslav Bako, 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 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.
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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 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.
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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

JUDr. Jaroslav Bako
správca (truste)

K011961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bajusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/38/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Eva Bajusová, nar. 03.06.1955, trvale bytom MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01 Banská
Štiavnica, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.
4OdK/38/2021 zo dňa 23.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021, týmto podľa
§ 32 ods. 7 a ods. 21 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: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC (SWIFT): TATRSKBX.

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

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

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

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K011962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Bajusová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1537/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/38/2021 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/38/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Bajusová, nar. 03.06.1955, trvale bytom MUDr. Jána Straku 1537/15,
969 01 Banská Štiavnica, v konkurznom konaní vedenom na základe Uznesenia Okresného súdu v Banskej
Bystrici, č.k. 4OdK/38/2021 zo dňa 23.02.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 9.00
hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom, a to
telefonicky na tel. č. 00421 915 331 855, alebo zaslaním písomného podania na adresu kancelárie správcu alebo
e-mailom na adresu: bako@bjl-advokati.eu.

JUDr. Jaroslav Bako, správca
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K011963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráľová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 885/18, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/34/2021 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Anna Kráľová, nar. 01.07.1957, trvale bytom Internátna 18/885, 974
04 Banská Bystrica, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do
13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0903830700, na e-mail: ak.gregorova@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K011964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kráľová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 885/18, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/34/2021 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Anna Kráľová, nar. 01.07.1957, trvale bytom Internátna 18/885, 974
04 Banská Bystrica podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK57
1100 0000 0080 1512 4707, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou
poznámkou: Anna Kráľová, kaucia popretia pohľadávky 4OdK/34/2021.

K011965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o výťažku z oddelenej podstaty a výške uspokojenia zabezpečeného veriteľa

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

185

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

Dňa 01.06.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 105/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/113/2018 zo
dňa 28.05.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavel Kolimár, nar.: 15.11.1964, trvale bytom:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Dňa 10.09.2018 správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku č. 174/2018 pod K066948 súpis
majetku oddelenej podstaty prednostného zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica. V predmetnom
súpise bol zverejnený nasledovný majetok dlžníka:
okres
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Lučenec
Lučenec

obec:
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony
Nové Hony

k.ú.
Nové
Nové
Nové
Nové
Nové

Hony
Hony
Hony
Hony
Hony

LV
332
332
332
332
332

register
E
E
E
E
E

TTP
TTP
Orná pôda
Orná pôda
TTP
TTP

parcelné č.
99/42
99/552
100/720
100/952
100/982

výmera
1133
3489
385
1248
1208

podiel
6/24
6/24
6/24
6/24
6/24

hodnota
25,18 €
296,13 €
32,68 €
27,74 €
26,85 €
408,58€

dátum zápisu
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018
2.8.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR
§ 167h ods. 1 ZKR

Hodnota predmetných nehnuteľností bola správcom stanovená na sumu 408,58 ,- Eur.

Dňa 15.07.2019 bol do kancelárie správcu doručený záväzný pokyn prednostného zabezpečeného veriteľa
Daňový úrad Banská Bystrica na speňaženie vyššie uvedených nehnuteľnosti.
Dňa 20.02.2020 vyhlásil správca konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku č. 35/2020 pod K016290 v súlade
so záväzným pokynom prednostného zabezpečeného veriteľa I. kolo ponukového konania na predaj vyššie
špecifikovaného nehnuteľného majetku. V zmysle vyhlásenia I. ponukového kola bola stanovená lehota na
predkladanie ponúk v trvaní 10 dní a táto uplynula 02.03.2020. Do kancelárie správcu boli v stanovej lehote
doručené ponuky na odkúpenie vyššie špecifikovaných nehnuteľností, pričom najvyššia ponuka bola ponuka č. 2
predložená spoločnosťou EMEAN s.r.o. v celkovej výške 423,- Eur. Vyhodnotenie ponukového konania bolo
zverejnené v OV č. 52/2020 dňa 16.03.2020 pod K023884.
Sestra dlžníka ako oprávnená osoba v súlade s § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení uplatnila právo vykúpiť majetok dlžníka so súhlasom dlžníka z konkurznej podstaty a zároveň
v zákonom stanovenej 10 dňovej lehote zložila na správcom určený účet cenu dosiahnutú v ponukovom konaní vo
výške 423,- Eur. Dňa 30.09.2020 bola uzatvorená kúpna zmluva.
Vklad vlastníckeho práva bol povolený v prospech sestry dlžníka Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor,
dňa 18.01.2021 pod V3632/2020.
V zmysle § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení výťažok správca bez
zbytočného odkladu vydá prihláseným zabezpečeným veriteľom podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo
rozvrh. Z výťažku správca odpočíta svoju odmenu a náklady spojené so speňažením majetku.
Správca získal speňažením zaťaženého majetku prednostného zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská
Bystrica výťažok vo výške 423 Eur.
Náklady správcu spojené so speňažením predmetného majetku predstavujú:
·
·

Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,85,- Eur
Notárske poplatky vo výške 10,04 Eur

V súlade s § 22 ods. 1 písm. b) vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. prestavuje odmena správcu 15 % zo sumy
412,96,- (423-10,04) = 61,94,- Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca konkurznej podstaty vydá prihlásenému prednostnému zabezpečenému veriteľovi Daňový úrad
Banská Bystrica výťažok vo výške: 350,16 Eur.

JUDr. Ondrej Zachar – správca konkurznej podstaty

K011966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno –
Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

1.
2.
3.
4.

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda

4502
756/8
4081
4041

Výmera
m2
87951
3764
638102
4096

LV č. Kat. územie / obec
471
2735
692
973

Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ

Štát Spoluvl.
podiel
SR 1/360
SR 1/720
SR 1/720
SR 1/4

Súpisová hodnota v Eur
300,00
10,00
1.100,00
1.500,00

Za najvyššiu ponuku len spolu ako súbor majetku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 1-4 2OdK/580/2020 NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných hodinách správcu tak, aby do kancelárie
správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Minimálna kúpna cena je stanovená minimálne vo výške súpisovej hodnoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Vaculčiak 1-4“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
6. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
8. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
9. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K011967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 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: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno –
Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

5.
6.
7.

Orná pôda
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

4042
3063
3056

Výmera
m2
5278
3229
812

LV č. Kat. územie / obec
973
1081
1081

Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ
Budiná/BUDINÁ

Štát Spoluvl.
podiel
SR 1/4
SR 1/4
SR 1/4

Súpisová hodnota v Eur
1.900,00
950,00
250,00

Za najvyššiu ponuku len spolu ako súbor majetku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 5-7 2OdK/580/2020 NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných hodinách správcu tak, aby do kancelárie
správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Minimálna kúpna cena je stanovená minimálne vo výške súpisovej hodnoty.
5. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
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úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Vaculčiak 5-7“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
6. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
7. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
8. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
9. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K011968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM,
s miestom podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113 (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
Typ súpisovej zložky majetku
Súp. Zložka Parc. číslo Popis stavby

STAVBA
Súp. č.

LV č. Obec

K.ú.

Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR
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4.

4995
8952 Lučenec Lučenec SR 1/3
2 000,00
POZEMOK
Výmera m2 LV č. Obec
K.ú.
Štát Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR
22
8952 Lučenec Lučenec SR 1/3
*

5033
Radová garáž
Typ súpisovej zložky majetku
Súp. Zložka Parc. číslo Druh pozemku
5.
5033
Zastavaná plocha a nádvorie

Deň vydania: 10.03.2021

*jedná sa o podiel na časti pozemku, na ktorom je postavená stavba označená súpisným číslom 4995 - Radová
garáž, zapísaná v súp. zložke č. 4, preto nemôže byť samostatne predmetom prevodu vlastníckeho práva, a teda
je speňažiteľný iba spolu so súp. zložkou č. 5.
Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 2OdK/507/2020 záväzná ponuka – Garáž NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu
LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných
hodinách správcu tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Michna - Garáž“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
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9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K011969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PCpro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 017 256
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: PCpro, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica,
IČO: 36 017 256, na majetok ktorého bol vyhlásený malý konkurz Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica,
sp. značka 4K/1/2021, zo dňa 24.2.2021, zverejnený v OV 42/2021 dňa 03.04.2021, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok
v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo
elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com

Vo Zvolene, dňa 04. 03.2021

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K011970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PCpro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 017 256
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2021 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2021
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4K/1/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka PCpro, s.r.o., so sídlom Zvolenská
cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36017256, v právnej veci malého konkurzu vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, č. k. 4K/1/2021, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.
z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre
popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, 04. 03. 2021.

JUDr. Ľubica Flíderová
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správca

K011971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIJAS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 25, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 580 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/7/2020 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/7/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:

III.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota
v Eur

Por.č.

104.
105.
106.

107.

108.
109.

Popis
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Letisko Sliač a.s., IČO: 36 633 283 – náhrada trov
konania v súdnom spore, priznaná uznesením Okresného súdu Zvolen sp. zn. 10Cb/16/2019- 2167,51
458 z 13.11.2020
Peňažná pohľadávka voči SR – Daňový úrad Banská Bystrica ako preddavok na dani
453,59
z príjmov zo závislej činnosti v zmysle rozhodnutia č. 102014476/2020 z 21.12.2020
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Letisko Sliač a.s., IČO: 36 633 283 – vydanie plnenia bez
právneho dôvodu – vrátenie v minulosti zaplatených trov konania po zrušení rozhodcovského 5917,63
rozsudku rozhodnutím Okresného súdu Zvolen sp. zn. 10Cb/16/2019 z 21.01.2020
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi SkyToll, a.s., IČO: 44 500 734 – vrátenie zábezpeky na
zabezpečenie záväzku vrátenia Palubnej jednotky a jej príslušenstva (potvrdenie o vrátení 50,00
platby č. 3210037312 z 27.01.2021)
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi SkyToll, a.s., IČO: 44 500 734 – vydanie
nespotrebovaného mýta v zmysle Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest č. 131,65
00000213435
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
15,74
IČO: 00 585 441 – nespotrebované poistné z poistnej zmluvy č. 6566513937
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,

Deň
zapísania
18.12.2020
28.12.2020
27.01.2021

27.01.2021

27.01.2021
24.02.2021
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Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
48,52
IČO: 00 585 441 – nespotrebované poistné z poistnej zmluvy č. 6583780148

24.02.2021

CENNÉ PAPIERE
Súpisová
Deň
hodnota v Eur zapísania

Por.č. Popis
111.

Deň vydania: 10.03.2021

Druh: akcia kmeňová, forma: na doručiteľa, podoba: vedené na účte majiteľa,
menovitá hodnota : 33,193919 Eur, podiel z emisie 4,758182 %, ISIN: 213,00
CS0005061753, emitent: VÁHOSTAV, a.s., počet kusov 21300

18.12.2020

Dôvod
zapísania

Poznámka

vlastníctvo
úpadcu

K011972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM,
s miestom podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113 (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
POZEMOK zapísaný na LV č. 628, kat. územie Kotmanová, obec KOTMANOVÁ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera LV č. Kat. územie / obec
Štát Spoluvl.
m2
podiel
1.
2744/2
Orná pôda
483
628
Kotmanová/KOTMANOVÁ
SR 19/288

POZEMOK zapísaný na LV č. 684, kat. územie Dobroč, obec DOBROČ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera
LV č. Kat. územie / obec
Štát
m2
3.
2756
Orná pôda
19192
684
Dobroč/DOBROČ
SR

Spoluvl.
podiel
19/288

Súpisová hodnota
v Eur
50,00

Súpisová hodnota
v Eur
2 230,00

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 2OdK/507/2020 záväzná ponuka – Pozemky I NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu
LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných
hodinách správcu tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Michna – Pozemky I“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, 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
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K011973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 10/F, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1117/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1117/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Richard Jamnický, nar. 03. 05. 1979, trvale bytom Komenského
14483/10 F, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Richard Jamnický, s miestom podnikania
Komenského 10 F, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37757121, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti RNR s.r.o., IČO: 50 684 728, so sídlom Komenského 14483/10F,
974 01 Banská Bystrica, súpisová hodnota 5000 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Richard Jamnický –
NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461s poznámkou „ponuka Jamnický“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K011974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1961
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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Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/507/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/507/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ján Michna, nar. 21.10.1961, trvale bytom Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, na
korešpondenčnej adrese Majakovského 46, 984 01 Lučenec, obchodné meno: Ján Michna PREPRAVA JM,
s miestom podnikania Rúbanisko I 2180/8, 984 03 Lučenec, IČO: 32 613 113 (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
POZEMOK zapísaný na LV č. 684, kat. územie Dobroč, obec DOBROČ, okres Lučenec, a to:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera
LV č. Kat. územie / obec
Štát
m2
2.
2744/1
Orná pôda
48462
684
Dobroč/DOBROČ
SR

Spoluvl.
podiel
19/288

Súpisová hodnota
v Eur
4 900,00

Za najvyššiu ponuku.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená
správcovi v zalepenej obálke opatrenej nápisom „PONUKA 2OdK/507/2020 záväzná ponuka – Pozemky II NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou na adresu kancelárie správcu
LP Recovery, k.s., Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, alebo osobne do kancelárie správcu v úradných
hodinách správcu tak, aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr 10 dní od zverejnenia vyhlásenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená kúpna
cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako "NEÚSPEŠNÁ".
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a emailový kontakt,
b. u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR, nie starší ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
c. presné označenie predmetu kúpy,
d. návrh kúpnej ceny v eurách: číselne i slovne,
e. doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
f. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu,
g. záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
h. záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom, v
prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom na účet správcu, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK35 1100 0000 0029 4506 1688. Pri
úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ
alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu)
pre príjemcu treba uviesť „záloha Michna – Pozemky II“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle správcu +421 910 700 166 a to
v úradných hodinách správcu, prípadne mailom: sekretariat@lprecovery.sk
6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať.
7. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou
viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
9. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
10. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na predmet verejného ponukového
konania najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy v uvedenej lehote sa bude konanie víťaza považovať za marenie
verejného ponukového konania a záloha na kúpnu cenu prepadne v prospech konkurznej podstaty dlžníka.
11. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne žreb správcu.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K011975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Riečanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehrada 3643/12, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/309/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 167 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje 3. ponukové kolo na predaj majetku zapísaného vo
všeobecnej konkurznej podstate:
Druh majetku: Hnuteľná vec:
osobné motorové vozidlo SUZUKI SWIFT, farba biela
druh paliva benzín, 66 KW
rok uvedenia do prevádzky 2009
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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STK, Emisná kontrola do 12/2019
súpisová hodnota 2 000,00 EUR
auto je nepojazdné, podľa vyjadrenia dlžníka je nefunkčná spojka
auto má poškriabaný lak na celej jednej strane vozidla, pravdepodobne kľúčom
Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica ponukový
list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny
orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, dátum narodenia, miesto
podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný majetok, číslo účtu na
ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu majú záujem, ponúknutú
kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB, a.s. č. účtu: SK69 7500
0000 0040 1979 6756, VS 23802019, poznámka Zdenka Riečanová
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 2OdK/309/2020
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 04.03.2021

K011976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903 / 9, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/407/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/407/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. 100% obchodný podiel v spoločnosti AISA s.r.o., IČO: 50 628 151, so sídlom A.Hlinku 903/9, 962 12
Detva, súpisová hodnota 5000 eur
K011977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 903 / 9, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/407/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/407/2020
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4OdK/407/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Ing. Ivan Strapko, nar. 14.9.1975, trvale bytom A. Hlinku 903/9, 962
12 Detva, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Strapko- AISA, s miestom podnikania: A.
Bernolákova 931/16, 962 12 Detva, IČO: 41136802, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti AISA s.r.o., IČO: 50 628 151, so sídlom A.Hlinku 903/9, 962 12
Detva, súpisová hodnota 5000 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, v zalepenej obálke s označením „ponuka Ivan Strapko – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707s poznámkou „ponuka Strapko“, resp. v hotovosti, po dohode so správcom, v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K011978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAŠA International s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 8 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 723 092
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/9/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/9/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: MAŠA International s r.o., IČO: 35 723 092, so sídlom Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 26753/S, sp. zn.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5K/9/2020 v zmysle ustanovenia §34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
16.04.2021 (piatok) o 11:00 hod. na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 10:45 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie.
V prípade otázok ku konaniu schôdzi veriteľov nás kontaktujte na tel. č. 0948 376 167.

K011979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachitová 5739 / 13, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Cenné
papiere:

p. č.

10

Druh

Forma Podoba

kmeňové akcie na
listinná
akcie
meno

Nominálna
hodnota/ks

331,93 €

Mena

počet Poradové
ks
číslo

EUR 25

1

Emitent
VAV HOLD, a.s.,
Račianska 96, 831 02
Bratilava IČO:
0043904505

ČEM emisie

Súpisová
hodnota
[EUR]

LP0000806073

K011980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lišov 133, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/516/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/516/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 04.03.2021, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 – 10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, Slovenská republika, v celkovej hodnote 71,21 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K011981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacher Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1977
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2020 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:

Veriteľ
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Ulica
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka

číslo
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Záhranícka

10

Bratislava

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka
Záhranícka

10
10
10
10
10

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Prihlásená suma – Celková suma
80,00 €
39,83 €
1 540,34 €
190,10 €
82,33 €
1 222,84 €
18,76 €
120,00 €
80,50 €
270,00 €
320,00 €
200,00 €
1 645,37 €
329,78 €
1 010,74 €

insolva group, k.s., správca Jozef Pacher

K011982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 562, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1959
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/698/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/698/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Ulica
Pribinova

Číslo
25

Obec
Bratislava

Prihlásená suma
2 174,45 Eur

SKP, k.s., správca dlžníka Anna Tóthová

K011983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1534 / 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v zmysle rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica vylučuje zo všeobecnej podstaty úpadcu
Szaniszlo hnuteľný majetok, por. č. 1. kuchynský kotol, Rok výroby neuvedené, Stav opotrebovanosti používané,
v súpisovej hodnote 2 200,- Eur a por. č. 2. kuchynský kotol, Rok výroby neuvedené, Stav opotrebovanosti
používané, v súpisovej hodnote 2 200,- Eur.

K011984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašša Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 5925 / 19, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1974
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/350/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/350/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Kašša, nar. 18. 10. 1974, trvale bytom Nám. Ľ. Štúra 5925/19,
974 05 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Kašša - RK BIZNIS, s miestom
podnikania: Nám. Ľ. Štúra 5925/19, 97405 Banská Bystrica, IČO: 37772759, sp. zn.: 4OdK/350/2020,
v zmysle § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie
súboru majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel v nasledujúcej spoločnosti:
P.č.

Popis
100% Obchodný podiel v spoločnosti OK BIZNIS s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 5925/19 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44967021

2.

Súpisová hodnota v Eur
100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 43502020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Kašša“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/350/2020 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Obchodný podiel)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.
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6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K011985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972
596 zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, správca úpadcu
LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 týmto aktualizuje
súpis všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 103/2020 zo dňa 01.06.2020
(K042807) a Obchodnom vestníku č. 113/2020 zo dňa 14.06.2020 (K046956) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie
uvedených súpisových zložiek majetku:
Hnuteľné veci:
Popis

Počet Výrobné Evidenčné Rok
Spoluvlastnícky
ks
číslo
číslo
výroby podiel úpadcu

Závlahový systém TORO

1

Chladnička zn. Zanussi 87 L, Model ZRG31SW1,
1
S/N: NO21700063
Vešiaková stena so zrkadlom a botníkom bielo1
hnedej farby
Skrinka so zástenou bielo-hnedej farby
1
TV Panasonic Viera „32“ čierna farba + ovládač

1

Stav
Súpisová
opotrebovanosti hodnota
1
000,00
opotrebovaný
EUR

-

1/1

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR
100,00
EUR
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Kancelárske kreslo otočné čierna farba
1
Kancelárske kreslo otočné čierna farba
1
Kancelárska stolička fialová farba
1
Kancelárska stolička fialová farba
1
Tlačiareň HP Laser CP2025, S/N: CNFF216146 1
Scanner Canon Lide 120, S/N: KJNE59733
1
Monitor Philips s príslušenstvom (klávesnica),
1
S/N: AU1A1431001096
Elektrický radiátor (prenosný) biela farba
1
Kancelársky stôl + kontajner so 4 zásuvkami bielo1
hnedej farby
Kancelárska zostava (4 dvojskrine + 2 zásuvky)
1
bielo-hnedej farby
Tlačiareň Canon iR 2520, S/N: (21)NZU52521;
1
S/N: FWG71222

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

20,00 EUR
20,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

10,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

5,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

Farebná tlačiareň zn. OKI MC 562

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

60,00 EUR

-

1/1
1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

50,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

10,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

Kontajner so 4 zásuvkami
1
Kontajner so 4 zásuvkami
1
Telefónny prístroj Grandstream GXV 3240,
1
S/N:20NFBTYEC0755596
IP telefónny prístroj Aastra 6753i, 0F13340AAC
1
LCD monitor LG Flatron s klávesnicou, S/N:
1
711TPNY1B295
LCD monitor haans.g HE 247 s klávesnicou, S/N:
1
4357M3CS02139
Scanner Canon Lide 120 S/N: QC49567-DB03-01 1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo modrá farba
1
Dvojstôl v tvare „L“ čierno hnedá farba
1
Skrinka na šanóny (4 police + 1 dvojskrinka)
1
Skrinka na šanóny biela farba (9 políc)
1
Rýchlovarná kanvica zn. Sencor SWK 2080BK
1
Mikrovlnná rúra zn. SHARP R239; S/N:
1
090780100
Chladnička zn. Zanussi 87 L; S/N: 21500171;
1
Model: ZRG31SW1
Zástena hnedobielej farby s policou
1

-

1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný

150,00
EUR
100,00
EUR
120,00
EUR
50,00 EUR
50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

60,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

35,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

30,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR
15,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR
10,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

TV Panasonic Viera „32“ čierna farba + ovládač

1

-

1/1

opotrebovaný

Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Dvojdielny kancelársky stôl s 2 prídavnými
1
skrinkami, biela a svetlohnedá farba
Nástenná trojpolica v tvare písmena „L“
1
hnedobiela farba

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR
100,00
EUR
60,00 EUR
100,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

1

LCD
monitor
Acer
AL
1917,
1
S/N:ETL7308511809089AD42DE s klávesnicou
IP telefónny prístroj Aastra 6753i, S/N:
1
0F134131A
LCD
monitor
Acer
čierna
farba,
S/N:
1
ETLHW0D03000218AC48530 s klávesnicou
IP telefónny prístroj Aastra 6753i, 0F103141322 1
Kancelárske kreslo otočné čierna farba
1
Kancelárske kreslo otočné čierna farba
1
Písací stroj zn. olivetti ET personal 510 - II, S/N:
1
S5678515
Kancelárska zostava (5 políc + 1 dvojskriňa) bielo1
hnedej farby
Kancelárska zostava (5 políc + 1 dvojskriňa) bielo1
hnedej farby
Kancelárska zostava (10 políc + 2 dvojskrine)
1
bielo-hnedej farby
Kancelárska zostava (2 stoly + 2 kontajnery + 1
1
prídavný stolík) bielo-hnedej farby
Tlačiareň SHARP AR M236, S/N: 45031808

100,00
EUR
100,00
EUR

20,00 EUR
100,00
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100,00
EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
100,00
EUR
150,00
EUR
50,00 EUR
100,00
EUR
80,00 EUR
200,00
EUR

Kancelárska komoda hnedobiela farba

1

-

1/1

opotrebovaný

Vešiaková zástena hnedobiela farba
Vešiaková stena so zrkadlom

1
1

-

1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný

TV Panasonic Viera 32“ čierna farba + ovládač

1

-

1/1

opotrebovaný

Kávovar zn. SPIDEM Trevi Digital Plus S3307

1

-

1/1

opotrebovaný

Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Nástenná skrinka (3 uzavreté skrinky + 1 otvorená
1
polica) bielohnedá farba
Kancelársky stôl v tvare svetlohnedej farby
1

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

Kožená sedačka tmavohnedá farba

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

100,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

1,00 EUR
2,00 EUR
5,00 EUR
1,00 EUR
30,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

30,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1
1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

40,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

20,00 EUR

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

30,00 EUR
30,00 EUR
40,00 EUR
10,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR
25,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

400,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

1

Kancelárska komoda v tvare písmena „L“ (6
uzavretých skriniek +1 skrinka so 4 zásuvkami + 2 1
otvorené s 8mi policami)
Odkladací stolík bielej farby s nerezovým
1
podstavcom
Plastový box 14 L 30x 20 cm
1
Plastový box 50 x 30 cm
1
Glóbus
1
Kalkulačka zn. Vector 8861901
1
Manipulačná rudla (vozík)
1
Magnetická tabuľa biela farba samostatne stojaca
1
(flipchart)
Kancelársky stôl s kontajnerom so 4 zásuvkami
1
bielo-hnedej farby + 1 zástena + 1 polica
Kontajner so 4 zásuvkami
1
Kontajner so 4 zásuvkami
1
Komoda tmavohnedej farby
1
Multifunkčná tlačiareň Canon I - Sensys FAX 1
L150, S/N: KYL04216
Multifunkčná
tlačiareň
Canon
MF623CN,
1
S/N:TWF21502
IP
telefónny
prístroj
Aastra
6753i,
1
S/N:0F1212129C
Telefónny prístroj Grandstream GXV 3240, S/N:
1
20NFBTYEC0755594
LCD
monitor
Acer
AL
1917,
S/N:
1
ETL7308511809089BE42DE s klávesnicou
Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
IP telefónny prístroj Aastra 6753i, S/N: 0F270086 1
PC - Eurocase ML 5435 Carodo čierna farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierna farba
1
Kancelárska stolová zostava s oddeľovacími
stenami bielo hnedá farba ( 4 ks stôl biela farba,
1
stôl Svetlohnedá farba, 4 ks kontajner so 4mi
zásuvkami, 4 ks police)
Kancelárska skrinkovo-policová zostava (12
1
otvorených políc, 6 uzatvorených skriniek)
Kancelárska skrinkovo-policová zostava (8
1
otvorených políc, 4 uzatvorené skrinky)
Magnetická tabuľa nástenná biela farba
1
Hasiaci prístroj
1
Multifunkčná tlačiareň HP laser let P300C
1
Multifunkčná tlačiareň r3005
1
Laser toner OR-H 7551X
1
Laser toner OR-H 2612A
1
Laser toner OR-C128/328/728/H278A
1
Oceľová dvojskriňa
1
Káblová klávesnica Satel INTCD-GR
1
Kamerový systém

1
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150,00
EUR
80,00 EUR
80,00 EUR
30,00 EUR
100,00
EUR
100,00
EUR

200,00
EUR
100,00
EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
10,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
80,00 EUR
50,00 EUR
100,00
EUR
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Hasiaci prístroj
Hasiaci prístroj
Hasiaci prístroj
Plastový box 14 L 30x 20 cm
Plastový box 14 L 30x 20 cm
Plastový box 14 L 30x 20 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Plastový box 50 x 30 cm
Vešiaková stena so zrkadlom

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

Kávovar Saeco Royal

1

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

5,00 EUR

-

1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný

50,00 EUR
5,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

120,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

15,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

15,00 EUR
120,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

10,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

30,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

600,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

30,00 EUR

-

1/1
1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

2,00 EUR
2,00 EUR
10,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

15,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

180,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

5,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

1,00 EUR

Rýchlovarná kanvica Rowenta Prelude ref:
1
BV500947
Chladnička zn. Zanussi 87 L S/N: 21700061
1
Hriankovač zn. Premiere
1
Dvojdielny kancelársky stôl s prídavným stolíkom
a 2mi prídavnými skrinkami, biela a svetlohnedá 1
farba
Dvojdielna skriňa (polouzavretá/otvorená časť), s
1
prídavnou zástenou, biela a svetlohnedá farba
Nástenná skrinka (4 uzavreté skrinky + 4 otvorené
1
police) bielohnedá farba
TV Panasonic Viera „32“ čierna farba + ovládač

1

LCD monitor SCALEOVIEW X19-2, S/N:
1
YE3U408823 s klávesnicou
PC Magnetic
1
5 dielna skriňová zostava (1 otvorená + 4 uzavreté
1
police), bielohnedá farba
Kancelárska skrinkovo policová zostava (Q
1
otvorených políc 4 uzatvorené skrinky)
Kancelárska zostava (8 otvorených políc, 4
1
uzatvárateľné skrinky), bielohnedá farba
Kancelársky stôl so zástenou a prídavnou policou
1
+ kontajner so 4 zásuvkami, bielohnedá farba
Kancelárska skrinka (2 uzavreté skrinky + 4
1
otvorené police), bielohnedá farba
PC zn. ASUS
1
LCD
monitor
Acer
AL
1917
N,
1
S/N:ETL7308511809089D342DE s klávesnicou
Telefónny prístroj Grandstream GXV 3240 S/N:
1
20NFBTYEC0755593
Kancelárska stolová zostava s oddeľovacími
stenami bielo hnedá farba ( 4 ks stôl biela farba,
1
stôl svetlohnedá farba, 4 ks kontajner so 4mi
zásuvkami, 4 ks police)
IP telefónny prístroj Aastra 6753i S/N: 0F1341323 1
LCD
monitor
Acer
AL
1917
N,
1
S/N:ETL7308511809089A842DE s klávesnicou
Počítačová myš Genius
1
Počítačová myš Dell
1
PC Intel
1
Bezdrôtový telefón s nabíjacou stanicou zn.
1
Siemens S450SIM, CT/V5, S30852-S1/22-R602-5
Multifunkčná
tlačiareň
Canon
MF624CN,
1
S/N:TWF21504
LCD
monitor
Acer
AL
1917
N,
1
S/N:ETL490856562B03B5C4211 s klávesnicou
Počítačová myš Genius
1
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5,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
2,00 EUR
50,00 EUR
100,00
EUR

100,00
EUR
150,00
EUR
130,00
EUR

80,00 EUR
180,00
EUR
100,00
EUR
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IP telefónny prístroj Aastra 6753i S/N:
1
0F12270086
Telefónny prístroj Grandstream GXV 3240 S/N:
1
20NFBTYEC0755592
Magnetická tabuľa nástenná biela farba
1
Skartovačka HSM 80.2
1
IP telefónny prístroj Aastra 6753i S/N:
1
0F1212129A
Nástenné hodiny čierno-sivej farby
1
Stolík pod tlačiareň
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Kancelárska skrinkovo-policová zostava (8
otvorených políc, 4
uzatvorené
skrinky), 1
bielohnedá farba
Kancelársky stôl so zástenou a prídavnou policou
1
+ kontajner so 4 zásuvkami, bielohnedá farba
Kancelárska skrinka (2 uzavreté skrinky + 4
1
otvorené police), bielohnedá farba
6 dielna skriňová zostava (1 otvorená polica + 5
1
uzavretých skriniek), bielohnedá farba

Deň vydania: 10.03.2021

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný

100,00
EUR
40,00 EUR
30,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

40,00 EUR

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

5,00 EUR
10,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

100,00
EUR

-

1/1

opotrebovaný

80,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

90,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

Kancelárska stolička kožená, zelenobiela farba
1
Kancelárska dvojsedačka kožená, zelenobiela
1
farba
Odkladací stolík bielej farby s nerezovým
1
podstavcom
6 dielna nástenná skriňová zostava (1 otvorená
1
polica + 5 uzavretých skriniek), bielohnedá farba
Kancelársky stôl dvojdielny (tvar poloblúk) +
1
kontajner so 4 zásuvkami, bielohnedá farba
Otočné kancelárske kreslo čierno biela farba
1
Stolová lampa, zelená farba
1
Dvojskrinka so zástenou a vitrínou, bielohnedá
1
farba

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

-

1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný

100,00
EUR
150,00
EUR
80,00 EUR
15,00 EUR

-

1/1

opotrebovaný

90,00 EUR

TV zn. Panasonic Viera „32“

1

-

1/1

opotrebovaný

Nástenné hodiny
1
Vešiaková stena so zrkadlom a botníkom
1
Chladnička na víno zn. Fagor Vintage
1
14 dielna kancelárska zostava (11 uzavretých
1
skriniek + 3 zásuvky)

-

1/1
1/1
1/1

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

-

1/1

opotrebovaný

TV zn. Panasonic uhl. 170 cm

1

-

1/1

opotrebovaný

Kožená sedačka rohová, čierna farba

1

-

1/1

opotrebovaný

Kancelárska stolička kožená, zelenobiela farba

1

-

1/1

opotrebovaný

Konferenčný stôl štvorcový, svetlohnedá farba

1

-

1/1

opotrebovaný

Kožené kreslo, tmavohnedá farba

1

-

1/1

opotrebovaný

1
1
1
1
1

-

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

opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

150,00
EUR
10,00 EUR
60,00 EUR
50,00 EUR
250,00
EUR
200,00
EUR
1
500,00
EUR
80,00 EUR
100,00
EUR
100,00
EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR
100,00
EUR
50,00 EUR

1

-

1/1

opotrebovaný

40,00 EUR

Kancelárske kreslo kožené, tmavohnedá farba

Drevená vitrína s policami
Drevená vitrína s policami
Drevená vitrína s policami
Drevená vitrína s policami
Magnetická tabuľa veľká

a sklenenými
a sklenenými
a sklenenými
a sklenenými

dvierkami
dvierkami
dvierkami
dvierkami

Mraziaci box zn. Whirlpool Space Max
Mraziaci box zn. Beko
IP telefónny prístroj Aastra
0F12121293
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN

6753i

S/N:

20,00 EUR

100,00
EUR
150,00
EUR
50,00 EUR
100,00
EUR
80,00 EUR

200,00
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Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN
Klimatizačná jednotka zn DAIKIN

Deň vydania: 10.03.2021

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

1

-

1/1

opotrebovaný

200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR
200,00
EUR

Insolvency services, k.s.

K011986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 620 319
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní prihlásenej pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 02.03.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Sociálna poisťovňa
v Bratislave

so

sídlom

IČO

Ulica

30 807 484

Ul.
augusta

Číslo Obec
29

PSČ

8 – 10 Bratislava 813 63

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

Slovenská
republika

163 241,81 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K011987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Nemec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Kollára 548/15, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
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Deň vydania: 10.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka: Marcel Nemec, nar. 08.06.1971, trvale bytom Ulica Jána Kollára
548/15, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Marcel Nemec – KOPYTO, s miestom podnikania J. Kollára 548/15,
967 01 Kremnica, IČO: 33 992 037, týmto v súlade s ust. § 167u odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty. Správca zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 71, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/577/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/577/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle 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.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Aneta Radičová, dátum narodenia 30.01.1976, bytom Pavlovce 71, 980
01 Rimavské Janovce, Slovenská republika, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Aneta Radičová –
ANIKAWA, s miestom podnikania Pavlovce 71, 980 01 Rimavské Janovce, Slovenská republika, IČO: 47 814 284
(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka bola dňa 02.03.2021 zapísaná pohľadávka veriteľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., so sídlom na ulici Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO:
36 644 030, ktorej prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pohľadávka
zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 9., v celkovej sume 40,62 EUR (istina: 40,62 EUR).
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K011989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 049 549
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
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Deň vydania: 10.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 2/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., so sídlom Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, správca dlžníka PEROSA & KODEXI, s.r.o. „v likvidácii“,
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec, IČO: 36049549 oznamuje zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 28 - Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
(3) Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 2K 2/2020 dňa 24.04.
2020.
Správcovi bola doručená dňa 02. 03. 2021 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica.
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

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

1 029,60 €

1 029,60 €

53,90 €

53,90 €

390,90 €

390,90 €

109,20 €

109,20 €

96,50 €

96,50 €

85,30 €

85,30 €

80,80 €

80,80 €

87,10 €

87,10 €

89,00 €

89,00 €

87,60 €

87,60 €
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Deň vydania: 10.03.2021

89,40 €

89,40 €

84,90 €

84,90 €

576,00 €

576,00 €

1 219,20 €

1 219,20 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedenú prihlásenú pohľadávku zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod por. číslom 74/1. – 74/14.
RESKON, k.s. - správca

K011990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slivka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1784/27, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/227/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Pokračovanie v speňažovaní majetku konkurznej podstaty - III. kole ponukového konania
V predmetnom konkurze - po uplynutí doby počas ktorej správca bol v zmysle § - u 10 zákona č. 62/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii - účinného od 19.1.2021 bol povinný upustiť od organizovania ponukového konania, a to do 28.
februára 2021, týmto správca v y h l a s u j e pokračovanie III. kola ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v Obchodnom vestníku č. 6/2021 zo dňa
12.01.2021, ktorým je.:
osobné motorové vozidlo zn. WOLKSWAGEN, obchodný názov D.3. GOLF, zdvihový objem valcov: 1390
cm3, rok výroby 2003, farba: ŠEDÁ METALIZA, v súpisovej hodnote 1 500,00 EUR,
za týchto p o d m i e n o k :
1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - na t.č.: 0903 021980.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme na adresu kancelárie správcu: Jarková 89, 080
01 Prešov v lehote zbývajúcich 5 kalendárnych dní od tohto zverejnenia pokračovania vyhláseného
ponúkového konania. V prípade, že koniec tejto lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži
sa na najbližší pracovný deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za
včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
Zdôvodnenie: Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola 10 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia oznámenia
o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku vydanom 12.1.2021, pričom z tejto doby do vydania
opatrenia podľa § 10 zákona č. 62/2020 Z.z. uplynulo 5 dní. Preto po pokračovaní v ponúkovom konaní táto
lehota končí uplynutím zostávajúcich 5 kalendárnych dní od tohto zverejnenia.
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

214

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 52272020 a správy pre prijímateľa: "ponuknutá kúpna cena vozidla
zn. WOLKSWAGEN" a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi sa táto
suma započíta na úhradu kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6.

číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.

7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 5OdK/227/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ zabezepečí - na základe uzavretej
písomnej kúpnej zmluvy kupujúci po protokolárnom prevzatí motového vozidla.

JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K011991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňák Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 251 / 28, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/384/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/384/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Marcel Červeňák, nar. 01.02.1986, trvale bytom Hložská 251/28, 082 32
Svinia

Súpisová zložka majetku č. 1
Popis:

100% obchodný podiel v spoločnosti Notsame, s. r. o., IČO: 47 434 368, so sídlom M.R.
Štefánika 40, 082 21 Veľký Šariš

Súpisová hodnota:

1,00 €

K011992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/259/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Michal Miko, nar. 01.09.1960, Malcov 199, konkurzné konanie
vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/259/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gaži
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec 164/1, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/238/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/238/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Ján Gaži, nar. 05.07.1983, Rakovec 164/1, 059 31 Lučivná som na základe
uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 3OdK/238/2020, zo dňa 22.10.2020, 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 28.10.2020, v Obchodnom vestníku č.
208/2020.
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.

K011994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hurta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu Ján Hurta, nar. 29.11.1960, Janka Kráľa 956/21, 093 01 Vranov nad Topľou som na
základe uznesenia Okresného súdu v Prešove č. k. 2OdK/253/2018, zo dňa 17.05.2018, 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 23.05.2018, v Obchodnom vestníku č.
98/2018.
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

217

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K011995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 399/2, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 17/2021 zo dňa 27.01.2021:
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Anna Marušinová, nar. 01.01.1960, bytom Hviezdoslavova 399/2, 059
18 Sprišské Bystré týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka zabezpečeného veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO: 35807598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava v celkovej výške 154,45 €.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K011996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1982
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoeova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2015 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu: Zuzana Filová, nar. 17.02.1982, bytom Porubská 696/4, 093 01 Vranov nad Topľou (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 05.03.2021
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JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K011997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Juraj Rezanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 458/15, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/374/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/374/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Juraj Rezanka, nar. 16.10.1971,
Poľná 458/15, 094 12 Vechec v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Východoslovenská
vodárenská spoločnosť a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 doručené správcovi prihláškou
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa §
31 ods. 1 ZKR:

Číslo príhlášky
1

Istina
82,89 EUR

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
82,89 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K011998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušinová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 399/2, 059 18 Spišské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Anna Marušinová, nar. 01.01.1960, trvale bytom Hviezdoslavova 399/2, 059
18 Spišské Bystré
Pozemky
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Súpisová zložka
majetku

č. LV

Katastrálne
územie

1

2745 Spišské Bystré

2

2745 Spišské Bystré

Konkurzy a reštrukturalizácie

Štát Obec
Spišské
Bystré
Spišské
SR
Bystré
SR

Parcelné
číslo

Druh pozemku

zastavaná plocha a
nádvorie
zastavaná plocha a
CKN 836/ 6
nádvorie

CKN 836/ 5

Deň vydania: 10.03.2021
Výmera v
m2

Podiel

Súpisová
hodnota

96

1/1

480,00 €

641

1/1

3 205,00 €

K011999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčan Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 2012 / 7, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd“) zo dňa 03.04.2019, sp. zn. 2OdK/205/2019 – 24 (ďalej len
„Uznesenie“), zverejneným v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 72/2019 zo dňa 11.04.2019 bol dňa
12.04.2019 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Molčan, nar. 21.12.1974, bytom Rákocziho 2012/7, 082
21 Veľký Šariš (ďalej len „dlžník“). Týmto Uznesením súd súčasne zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré mu vznikli
do 31.03.2019 a ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze a ustanovil za správcu JUDr. Mgr. Zuzanu Slávikovú, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01
Prešov (ďalej len „správca“).
V OV č. 400/2020 zo dňa 27.02.2020 a v OV č. 91/2020 zo dňa 14.05.2020 bol zverejnený súpis majetku
všeobecnej podstaty s majetkom v celkovej súpisovej hodnote 62,89-€:
Typ majetku
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka
Cenný papier

Súpisová zložka majetku
Súpisová hodnota [EUR]
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty zo zrušeného životného poistenia č. 40195673
1.
28,26uzatvoreného dňa 01.05.1992 v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Podiel Účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške jeho
2.
30,07príspevkov a výnosov z ich investovania.
3.
Vkladná knižka Tatra banky, a.s. č. 0242918
4,56-

Majetok zapísaný v súpise pod por. č. 1 sa podarilo speňažiť za cenu 29,31-€, majetok zapísaný pod por. č. 2 sa
podarilo speňažiť za cenu 26,56-€ a majetok pod por. č. 3 sa podarilo speňažiť za cenu 4,56,-€. Majetok dlžníka
tak bol speňažený za celkovú cenu 60,46-€.
Správca dňa 04.02.2021 zverejnil v OV č. 23/2021 zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, čím
súčasne definitívne ukončil možnosť prihlasovania pohľadávok v tomto konkurze.

II. Rozvrhová časť
Podľa § 167u ods. 2 ZKR (správca) z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu... zostatok pomerne rozdelí
medzi všetkých prihlásených veriteľov do výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenie nesie každý
veriteľ sám.
Náklady konkurzu (§167t ods. 1):
1. Odmena správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Speňaženie inej majetkovej hodnoty (vkladnej knižky ako cenného papieru na meno), 15% z výťažku 4,56-€ (§ 20
ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ďalej len „Vyhláška“) = 0,60-€
Speňaženie inej pohľadávky, 5% z výťažku 30,07-€ (§ 17 ods. 2 Vyhlášky) = 1,50-€
Speňaženie inej pohľadávky, 5% z výťažku 28,26-€ (§ 17 ods. 2 Vyhlášky) = 1,41-€
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konania:
Poštovné – 16,95-€
Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov (§ 24a písm. a) a písm. b) Vyhlášky) – 7,80-€
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (24b písm. e) Vyhlášky) – 120,-€ (4x30) za obdobie od
vyhlásenia konkurzu, t.j. od 12.04.2019 do odoslania zoznamu pohľadávok súdu, t.j. do12.07.2019.
(Správca nie je platcom DPH)
Náklady konkurzu súčet: 0,60 + 1,50 + 1,41 + 16,95 + 7,80 + 120 = 148,26-€
Zostatok výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu: 60,46 – 148,26 = 0-€

Rozvrhová tabuľka
P.č.

Veriteľ

Zistené-spolu v EUR

1
2
3
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
32
33

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Krajský súd v Bratislave
M-MARKET, akciová spoločnosť
Sekerák Michal
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ZSE Energia, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Mesto Sabinov

1668,65
60
92,94
430,4
6115,45
453,48
604,64
1957,96
2622,22
747,31
175,06
120,04
120,04
121,37
122,7
179,05
179,05
122,7
150,55
2,92
115,49
27,72
28,44
28,44
28,44
50,13
63,84
21,27
21,48
4,51
181,52
92,04
131,47

Výťažok zo speňaženia
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK
ANTIK

Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.
Telecom s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
456,92
453,92
450,92
447,92
445,92
442,92
439,92
437,92
434,92
431,92
428,92
426,92
423,92
420,92
417,92
415,92
412,92
409,92
407,92
404,92
210,53

Deň vydania: 10.03.2021
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

V Prešove dňa 05.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K012000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčan Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 2012 / 7, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/205/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/205/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Ivan Molčan, nar. 21.12.1974,
bytom Rákocziho 2012/7, 082 21 Veľký Šariš, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 12.04.2019 pod sp. zn.
2OdK/205/2019 končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 05.03.2021
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K012001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinková Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/155/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/155/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Ivana Gaľová, správca konkurznej podstaty dlžníka Beáta Martinková, nar. 28.10.1986, trvale bytom
Mlynská 42, Spišský Štiavnik, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k
splneniu rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

V Prešove dňa 05.03.2021
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K012002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Brunsteiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6727/49, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/359/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Brunsteiner, nar. 28.10.1982, bytom
Švábska 49, 080 05 Prešov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 2Odk/359/2020 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1.
Poradie - Iná pohľadávka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 12 886,08 eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Katarína Duláková, správca
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K012003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siváková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 498 / 13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/456/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/456/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Jaroslava Siváková, nar. 26.04.1988, bytom Nábrežná 498/13, 089
01, Svidník, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v
platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote
zapísaná pohľadávka veriteľa:
POHOTOVOSŤ s. r. o., IČO: 35 807 598, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, v celkovej výške 883,04Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K012004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/268/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/268/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca dlžníka Peter Kollár, nar. 10.03.1981, 080 01 Prešov, týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR")
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa:
Wüstenrot poisťovňa, a. s., IČO: 31383408 , Karadžičova 17, 825 22 Bratislava v celkovej výške 353,11 Eur.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K012005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 415, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivana Dlugošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Polhoš, nar. 31.07.1982, bytom 059 76 Rakúsy
415, v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 12/2021 zo dňa
20.01.2021, konkrétne:
Súpisová zložka: Rodinný dom
Parcela registra: C
Číslo parcely: 1054/226
Výmera: 44m2
Okres: Kežmarok
Obec: Rakúsy
Katastrálne územie: Rakúsy
Číslo LV: 815
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 400 €
Zabezpečenie: Nie
Majetok tretej osoby: Nie
Dátum zapísania do súpisu: 15.1.2021
Dôvod zapísania: Majetok patriaci dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je povinný doručiť ponuku správcovi písomne, a to buď v listinnej forme v zalepenej obálke s
označením „Polhoš - 4OdK/274/2020– ponukové konanie“ poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu
Mgr. Ivana Dlugošová, Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika alebo v elektronickej forme do
elektronickej schránky správcu s názvom Správca – Mgr. Ivana Dlugošová, pričom predmet elektronickej správy
musí byť označený ako „Polhoš - 4OdK/274/2020– ponukové konanie“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Končí desiaty deň o 16:00 hod.
3. Ponuka musí obsahovať nasledujúce podstatné náležitosti:
a. Označenie predmetu speňažovania, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje, a to najmenej uvedením čísla súpisovej
zložky majetku podľa súpisu;
b. Ponúkanú kúpnu cenu, a to v súhrnnej výške za všetky predmety speňažovania a zároveň za každý jednotlivý
predmet speňažovania samostatne, ak predmet speňažovania tvorí viacero súpisových zložiek majetku;
c. Doklad o zaplatení zábezpeky;
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d. Označenie záujemcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, ak je iná
ako adresa trvalého pobytu, ak je záujemca fyzickou osobou alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak je záujemca
právnickou osobou;
e. Telefónne číslo alebo e-mail záujemcu, ak záujemca nemá aktivovanú na doručovanie elektronickú schránku;
f. Číslo bankového účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, ak jeho ponuka nebude vyhodnotená
ako víťazná;
g. Vyhlásenie záujemcu, že bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami ponukového konania;
h. Podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je ponuka doručovaná v listinnej forme alebo
kvalifikovaný elektronický podpis záujemcu resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu, ak je ponuka doručovaná
v elektronickej forme.
4. Záujemca je oprávnený podať do ponukového konania len jednu ponuku, inak je správca oprávnený všetky
jeho ponuky neprihliadať.
5. Správca je oprávnený neprihliadať na ponuku, ktorá nebude doručená včas, nebude obsahovať podstatné
náležitosti podľa bodu 3 týchto podmienok ponukového konania alebo nebude riadne označená podľa bodu 1
týchto podmienok ponukového konania.
6. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny, a to výlučne bezhotovostným
prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu IBAN: SK36 6500 0000 0036 5059 3542, s poznámkou:
Ponukové konanie Polhoš. Zábezpeka musí byť záujemcom uhradená najneskôr v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového konania. Zábezpeka sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania
peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu správcu. Na ponuku, pri ktorej záujemca neuhradil
zábezpeku riadne a včas je správca oprávnený neprihliadať.
7. Ponuka, na ktorú správca prihliada sa považuje za záväznú odo dňa jej doručenia až do skončenia
ponukového konania. Ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť.
8. Otváranie doručených ponúk a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote desať pracovných dní
odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 2 týchto podmienok ponukového konania.
9. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a ktorý
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb
správcu.
10. Zábezpeka zložená víťazom ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny. 11.
Záujemcom, ktorých ponuka nebola vyhodnotená ako víťazná, bola odmietnutá alebo správca na ich ponuku
neprihliada, vráti správca zloženú zábezpeku v plnej výške v lehote desať pracovných dní od skončenia
ponukového konania.
12. Právo víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že žiadna z oprávnených
osôb podľa § 167r ods. 4 ZKR nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR. Ak si oprávnená osoba uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty riadne a včas, správca vráti
víťazovi ponukového konania zloženú zábezpeku v lehote desať pracovných dní odo dňa uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty oprávnenou osobou.
13. Víťaz ponukového konania je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu, a to v lehote 30 pracovných dní
odo dňa skončenia ponukového konania.
14. Všetky náklady a správne poplatky súvisiace s prevodom predmetu speňažovania je povinný znášať víťaz
ponukového konania.
15. Záujemca nemá nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v ponukovom konaní.
16. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
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17. Predmet speňažovania sa speňažuje v stave v akom stojí a leží.
18. O poskytnutie bližších informácií o predmete speňažovania môže záujemca požiadať správcu e-mailom na :
skp.dlugosova@gmail.com.
19. Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami ponukového konania.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 05.03.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K012006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Vendelín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4835 / 101, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
POHĽADÁKA Z ÚČTU V BANKE
Súp. zložka č.
3.

Zostatková suma k 02.02.2018

č.ú.;
IBAN

Mena

Banka/Pob. zahr. banky

15,12

SK55 8330 0000 0024 0122 6149

Eur

Fio banka, SA, pob. zahr.banky

Prešov, dňa 05.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa

K012007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Vendelín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4835 / 101, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/385/2020 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – predaj nehnuteľnosti – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka, týmto
oznamujem začatie ponukového konania na predaj nehnuteľností zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, a to ako položka č. 1.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol uverejnený v OV č. 251/2020 zo dňa
31.12.2020 pod č.: K092697.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní sú:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY – PARCELA REG. „E“

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

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

k. ú./obec/
okres

štát

Spoluvl.podiel

Súp. hodnota v Eur

2234

Orná pôda

7780

1001

Fintice/ Prešov

SR

4/56
+ 4/35

425,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označených nehnuteľností doručia svoje ponuky v písomnej forme, na adresu
kancelárie správkyne JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, s
označením „Konkurz 5OdK/385/2020 PONUKA-NH 1.KOLO – NEOTVÁRAŤ“, 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 účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľné veci ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„5OdK/385/2020-nehnuteľnosť-1.kolo“.
4. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň 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.
5. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu občianskeho preukazu a ak ide o FO-podnikateľa, tiež výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace. Právnické osoby v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO
a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
6. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj nehnuteľnej veci (príp. nehnuteľných vecí)
uvedenej v súpise majetku všeobecnej podstaty pod č. 1.. Záujemca v ponuke uvedie číslo súpisovej
zložky majetku, o ktorú má záujem s uvedením ponúkanej kúpnej ceny pre jednotlivú súpisovú zložku (nie
súhrnnú cenu).
7. Obhliadku nehnuteľnej veci možno vykonať po predchádzajúcej dohode so správkyňou, buď na tel. č.
0907 129 893 alebo zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk.
8. Otvorenie doručených obálok s ponukami sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to
na 3. pracovný deň od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami
spíše správkyňa úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
9. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných najvyšších ponúk bude víťazný záujemca určený
žrebom.
10. Víťazný záujemca znáša všetky prípadné správne a iné poplatky súvisiace s evidenciou zmeny vlastníka
speňažovaných nehnuteľných vecí.
11. Správkyňa najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do
10 dní od oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha, zložená záujemcom podľa bodu 3), sa
v celom rozsahu započíta na kúpnu cenu.
12. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 11), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 05.03.2021

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD., správkyňa
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K012008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Stolárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezoviva 406, 082 74 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Stolárik, nar. 04.10.1963, trvale bytom 082
74 Brezovica 406, podnikajúci pod obchodným menom Peter – Stolárik – ELEKTROSERVIS, s miestom
podnikania 082 74 Brezovica 406, IČO: 40 869 610, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5Odk/904/2019 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu boli doručená prihlášky pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811
09 Bratislava, IČO: 35807598.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky: 1
Poradie: Iná pohľadávka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 7 500,00 eur
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K012009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínec -, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/4/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/4/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – RENAULT LAGUNA, EČV: SL720BS
Približný rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 300,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

229

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

Deň zapísania do súpisu: 05.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR

Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – PEUGEOT 306, EČV: SL165BT
Približný rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 05.03.2021
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K012010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlugoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínec -, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/4/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, 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“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet:
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – RENAULT LAGUNA, EČV: SL720BS
Približný rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané

Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Hnuteľná vec – PEUGEOT 306, EČV: SL165BT
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Približný rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: používané

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
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. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK18 0900 0000 0004 9434 9412
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosova.anna@gmail.com. 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 veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K012011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestov 122, 082 05 Brestov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/43/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/43/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
číslo
Katastráln
Okres Obec
súpisov
e územie
ej zložky

Štát

6

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

7

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

8

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

9

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

10

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika
Slovensk

Deň
Súpisov
Číslo listu
Popis
Druh
Dôvod
Parcelov
Výmer Spoluvlastníc zapísani
á
vlastníctv
súpisov pozemk
zapísania
é číslo
a (m2)
ky podiel
a do
hodnota
a
ej zložky
u
do súpisu
súpisu
majetku
Pozemok zastavan
ustanoveni
- parcela á plocha
e § 167h
62
2/41
938 1
/ 510
6.3.2021
0,37 €
registra
a
odsek 1
"E" KN nádvorie
ZKR
Pozemok
ustanoveni
- parcela
orná
e § 167h
564
224/1
1700 3
/ 20
6.3.2021
51,00 €
registra
pôda
odsek 1
"E" KN
ZKR
Pozemok
ustanoveni
- parcela
orná
e § 167h
564
283/1
3853 3
/ 20
6.3.2021
115,59 €
registra
pôda
odsek 1
"E" KN
ZKR
Pozemok
ustanoveni
- parcela
orná
e § 167h
564
361/1
2672 3
/ 20
6.3.2021
80,16 €
registra
pôda
odsek 1
"E" KN
ZKR
Pozemok
ustanoveni
- parcela
orná
e § 167h
564
480/1
2697 3
/ 20
6.3.2021
80,91 €
registra
pôda
odsek 1
"E" KN
ZKR
Pozemok
ustanoveni
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11

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

614/1

12

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

672/1

13

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

802/1

14

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

802/3

15

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

871/1

16

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

950/1

17

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

950/3

18

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1037/1

19

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1070/1

20

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1134/1

21

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1267/1

22

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1355/1

23

Prešo Bresto
v
v

Brestov

Slovensk
á
republika

564

1379/1

- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
trvalý
- parcela
trávny
registra
porast
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
Pozemok
- parcela
orná
registra
pôda
"E" KN
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5136

3

/

20

6.3.2021

2466

3

/

20

6.3.2021

1089

3

/

20

6.3.2021

263

3

/

20

6.3.2021

927

3

/

20

6.3.2021

1140

3

/

20

6.3.2021

433

3

/

20

6.3.2021

1617

3

/

20

6.3.2021

2332

3

/

20

6.3.2021

3406

3

/

20

6.3.2021

2849

3

/

20

6.3.2021

1421

3

/

20

6.3.2021

654

3

/

20

6.3.2021

e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR
ustanoveni
e § 167h
odsek 1
ZKR

K012012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velické námestie 1185 / 34, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/352/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka František Gábor, IČO: 46 028 404, nar.: 24.07.1977, rodné
číslo: XXXXXXXXXX, trvale bytom Velické námestie 1185/34, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade 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 aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in
concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky PP 195 BZ, Továrenská značka: ŠKODA FABIA, VIN:
TMBH16YX2X033270, Druh vozidla: osobné, Farba: biela, stav: neznámy, vyradené z cestnej premávky
Súpisná hodnota: 200 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 16.10.2020, súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 43/2021 dňa 04.03.2021.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/352/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a. s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914 8357 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „53522020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K012013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strišovský Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 788 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1993
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/313/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/313/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Filip Strišovský, nar.: 23.08.1993, trvale bytom Mierová 788/6,
059 01 Spišská Belá, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade 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 aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné
ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky KK381AV, Továrenská značka: AUDI Q6 QUATRO, VIN:
WAUZZZ4AZTN061009, Druh vozidla: osobné, Farba: čierna, stav: neznámy, vyradené z cestnej premávky
Súpisná hodnota: 200 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 28.02.2021, súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 43/2021 dňa 04.03.2021.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 3OdK/313/2020 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a. s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914 8357 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „33132020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K012014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potočňák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 164, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1987
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/626/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/626/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Pavol Potočňák, IČO: 46 216 812, nar. 06.05.1987, 080 05
Ruská Nová Ves 164, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade 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 aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné
ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo evidenčnej značky PO358AP, Továrenská
TMBACA200L0190788, Druh vozidla: osobné, Farba: biela, stav: neznámy

značka:

ŠKODA

135,

VIN:

Súpisná hodnota: 200 EUR
M&L insolvency, k.s., správca
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
28.02.2021 zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 43/2021 dňa 04.03.2021.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/626/2019 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK66 0200 0000 0037 3914 8357 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „56262019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K012015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Pompová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Duláková
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Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/447/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu úpadcu Daniela Pompová, nar. 02.11.1974,
trvale bytom Rázusova 3824/24, 058 01 Poprad, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5Odk/447/2020, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom
znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov
dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K012016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Pohorelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarina Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stara Lubovna
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/956/2019 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/956/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Dušan Pohorelec, nar. 18.01.1963,
Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Ing. Dušan
Pohorelec, IČO: 10727302, s miestom podnikania Malinovského 2422/12, 058 01 Spišská Sobota, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2Odk/956/2019, v nadväznosti na ust.
§ 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení po tom
ako sa prihlásil zabezpečený veriteľ, zverejňuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155
Druh zabezpečovacieho práva: záložne právo
Predmet zabezpečovacieho práva:
Dom spolu s príslušenstvom
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Popis

Obec

Štát Ulica
a Orientačné
číslo
Rodinný Poprad SR Malinovského
dom
2422/12

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu

Spišská
Sobota

315 800/1

1/1

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené
EUR
zapísania do pohľadávka
súpisu
99 257,23 §
167
h Pohľadávka VÚB, a.s.,
ods.1
zapísaná v zozname
pohľadávok pod č.
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Garáž
Číslo
súpisovej
zložky
2

Popis Obec

Štát Ulica
a Orientačné
číslo
Garáž Poprad SR Malinovského
2422/12

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu

Spišská
Sobota

315 800/5

Popis Obec

Katastrálne
územie

Č.
LV

Spišská
Sobota

315 800/3

1/1

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené
EUR
zapísania do pohľadávka
súpisu
5 628,16 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná v zozname
pohľadávok pod č.

Dielňa
Číslo
súpisovej
zložky
3

Štát Ulica
a Orientačné
číslo
Dielňa Poprad SR Malinovského
2422/12

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu
1/1

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené
EUR
zapísania do pohľadávka
súpisu
11 541,94 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná v zozname
pohľadávok pod č.

Pozemky
Číslo
súpisovej
zložky
4.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Parcela
registra
„C“

430

Poprad Spišská
Sobota

315 800/1

Číslo
súpisovej
zložky
5.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Č.
LV

Parcela
registra
„C“

25

Poprad Spišská
Sobota

315 800/2

Číslo
súpisovej
zložky
6.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Č.
LV

Parcela
registra
„C“

37

Poprad Spišská
Sobota

315 800/3

Číslo
súpisovej
zložky
7.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Č.
LV

Parcela
registra
„C“

59

Poprad Spišská
Sobota

315 800/4

Číslo
súpisovej
zložky
8.

Druh

Výmera Štát
v m²

Obec

Č.
LV

Parcela
registra
„C“

38

Poprad Spišská
Sobota

SR

SR

SR

SR

SR

Katastrálne
územie

Katastrálne
územie

Katastrálne
územie

Katastrálne
územie

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu
1/1

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu
1/1

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu
1/1

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu
1/1

Parcelné Podiel
číslo
úpadcu

315 800/5

1/1

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
EUR
zapísania do
súpisu
37 414,30 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č.22

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
EUR
zapísania do
súpisu
2 175,25 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č.22

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
EUR
zapísania do
súpisu
3 219,37 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č.22

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
EUR
zapísania do
súpisu
5 133,59 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č.22

Hodnota v Dôvod
Zabezpečené pohľadávka
EUR
zapísania do
súpisu
3 306,38 § 167 h ods.1 Pohľadávka VÚB, a.s.,
zapísaná
v
zozname
pohľadávok pod č.22

JUDr. Katarína Duláková, správca
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K012017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Tolvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolník 386, 055 66 Smolník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/53/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/53/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok
Pozemok druh : trvalý trávny porast
výmera : 13908 m2
štát : Slovenská republika
obec : Smolník
katastrálne územie : Smolník
číslo listu vlastníctva : 775
parcelové číslo : 1977/1
podielové spoluvlastníctvo úpadcu : 1/12 spoluvlastníckeho podielu
súpisová hodnota : 300,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 01.03.2021

K012018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kuchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 106, 049 41 Pača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Kuchta, nar. 4. 6. 1980, bytom: Jarková 106,
049 41 Pača, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kuchta ml., s miestom podnikania: Jarková 106, 049 41
Pača, IČO: 43 828 817, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23. 3. 2009 týmto oznamuje, že dňa 4. 3.
2021 bola do kancelárie správcu doručená, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška pohľadávky
veriteľa: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava, IČO: 00 328 758, s uplatnenou sumou 382,35 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K012019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kuchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 106, 049 41 Pača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Štefan Kuchta, nar. 4. 6. 1980, bytom: Jarková 106, 049 41 Pača, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan
Kuchta ml., s miestom podnikania: Jarková 106, 049 41 Pača, IČO: 43 828 817, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 23. 3. 2009 týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 33/2021 dňa 18. 2. 2021, a to:
LV č.

kat.úz.

obec

okres

502

Rejdová

Rejdová

Rožňava

585
1129
1308
1414

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

1432
1433
1436

Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava
Rožňava

1437
1475
1508
1671

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

,

parc. č.
3960
4001
501
238
694
168
169
170
1831/4
872
4093
4255 “
4417
325
500
216/12
217/11
217/12
217/21
217/22
434/4
435/4
599/1
599/2
599/3
599/202
882
1151
1155
1316/4
1690

druh pozemku

výmera

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
zast. plocha a nádvorie
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast

738 m2
4367 m2
1511 m2
566 m2
357 m2
89 m2
861 m2
1205 m2
1445 m2
21411 m2
4890 m2
5380 m2
17507 m2
250 m2
1796 m2
1778 m2
372 m2
733 m2
375 m2
580 m2
291 m2
929 m2
577 m2
180 m2
15 m2
7 m2
747 m2
569 m2
1596 m2
15317 m2
6438 m2

spoluvlast.
podiel
11/120
11/120
1/12
1/6
67/300
472/91875
472/91875
472/91875
1/6
1/12
1/6
1/6
1/6
1/60
1/6
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18

súpisová
8,50 €
50,20 €
16,- €
12,- €
105,24 €
0,60 €
5,84 €
8,17 €
31,- €
224,- €
14,26 €
15,70 €
210,37 €
1,00€
38,00 €
13,00 €
3,00 €
5,10 €
2,60 €
4,00 €
2,00 €
6,50 €
4,00 €
1,30 €
0,10 €
0,05 €
5,20 €
3,96 €
11,11 €
106,70 €
6,30 €
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

241

hodnota

Obchodný vestník 47/2021

,

1854

Rejdová

Rejdová

Rožňava

1913

Rejdová

Rejdová

Rožňava

2070
2071

Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava

2131

Rejdová

Rejdová

Rožňava

2145
2161

Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava

2195
2251
2335
2348
2351
2348
2351
2377
2393
2742

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová
Rejdová

Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava
Rožňava

2797

Rejdová

Rejdová

Rožňava

Konkurzy a reštrukturalizácie
1734/1
2218
2221/2
2301/1
2916
3095/4
3185/1
3185/2
3449
3570/1
3570/2
4067/1
4067/2
4229
3764/1
3764/2
3764/3
1760/4
1761/4
234/6
239/2
239/11
355
356
433/4
502
503
875
1250
2913
3153
3207/1
3153
3207/1
3968/1
4391
1083
1890/21
1890/22
1708/1

trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
záhrada
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

4425 m2
1944 m2
1741 m2
4698 m2
2579 m2
4925 m2
11574 m2
3369 m2
8707 m2
3640 m2
2728 m2
1283 m2
1755 m2
1632 m2
277 m2
3749 m2
4934 m2
2729 m2
979 m2
551 m2
3462 m2
416 m2
268 m2
248 m2
133 m2
384 m2
458 m2
5732 m2
21384 m2
3154 m2
23324 m2
61399 m2
23324 m2
61399 m2
3091 m2
5815 m2
180 m2
240 m2
48 m2
35651 m2

Deň vydania: 10.03.2021
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
9/200
9/200
9/200
1/12
1/12
1/6
1/12
1/12
1/6
1/6
1/9
1/6
1/6
1/6
1/6
1/30
1/12
1/6
1/12
1/6
19/105
1/18
472/91875
472/91875
472/91875
1/6

4,30 €
13,54 €
12,12 €
4,56 €
17,96 €
1,87 €
11,25 €
3,28 €
8,47 €
3,54 €
2,65 €
1,25 €
1,70 €
1,60 €
1,00 €
2,95 €
3,89 €
4,00 €
10,23
1,60 €
36,17 €
45,76 €
5,60 €
5,18 €
1,85 €
8,02 €
9,57 €
119,80 €
446,92 €
13,18 €
34,01 €
179,08 €
34,01 €
179,08 €
9,80 €
23,30 €
0,115 €
0,021 €
0,004 €
103,98 €

Podmienky ponukového konania:
1. Ponukové konanie sa vyhlasuje spoločne pre celý súbor majetku – predmet speňažovania.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Š. Kuchta – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
3. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
4. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku.
5. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
6. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
7. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
8. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou a prevzatím majetku znáša záujemca.
10. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
11. 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 vo verejnom ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 113 095 alebo
na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K012020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Žiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartalošová 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/45/2021 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008,
ustanovená do funkcie správcu podstaty dlžníka : Štefan Žiga, narodený: 26.11.1965, bytom: Bartalosova 6,
045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Žiga - LD MONT, s miestom
podnikania: Bartalosova 698/6, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 52276562 uznesením Okresného súdu
Košice I, zo dňa 1.3.2021, sp. zn. 26OdK/45/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, čiastka
44/2021 dňa 05.03.2021, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, a to v pondelok až piatok vždy od 08:30 hod do 12:00 hod a od
13:00 hod do 15:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421 (0) 905.211.660, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@pohlova.sk.
V Košiciach, dňa 5.3.2021
JUDr. Viera Pohlová, správca

K012021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Žiga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartalošová 6, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Pohlová
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/45/2021 S2008
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Pohlová, správca podstaty dlžníka Štefan Žiga, narodený: 26.11.1965, bytom: Bartalosova 6, 045
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Moldava nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Žiga - LD MONT, s miestom
podnikania: Bartalosova 698/6, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 52276562 v oddlžení konkurzom vedenom
na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/45/2021 oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., IBAN : SK55 8330
0000 0020 0186 4539, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
V Košiciach, dňa 5.3.2021
JUDr. Viera Pohlová, správca

K012022
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, so sídlom
správcovskej kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti,
správca dlžníka: Daniel Sliško, nar. 30.07.1980, bytom: Nacina Ves 26 , 072 21 Nacina Ves (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty) :

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

So sídlom:

Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava- mestská časť Petržalka

IČO:

35 724 803

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

2 430,90€
2
02.03.2021
Neuplatnené
4/E-1 a 4/E-2
02.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach , dňa 05.03.2021
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, Profesionálna správcovská kancelária, k. s. - správca Dlžníka

K012023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milčák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 2643/8, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/379/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/379/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca neeviduje žiaden majetok.

K012024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škotnárová Antónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1236/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
Istina
číslo

1.

Príslušenstvo Právny dôvod vzniku

1161,78
_
EUR

Dlžník

Deň
zapísania
Dôvod
zapísania
majetku
do
majetku do súpisu
podstaty

Nárok
na
náhradu
škody
Erich Dvoran, trvale bytom:
spôsobenej
trestným
činom
Hurbanova 3130/7, Stará 05.03.2021
podvodu, ktorý nebol uplatnený v
Tura, narodený : 08.05.1980
civilnom procese

Majetok
patriaci
dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu

K012025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škotnárová Antónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1236/7, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2020 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2020
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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JUDr. Dominika Cukerová, správca dlžníka Antónia Škotnárová, narodená: 11.04.1965, bytom: Tatranská 1236/7,
040 01 Košice, podnikajúca pod obchodným menom Antónia Škotnárová – PULZ, s miestom podnikania
Tatranská 7, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 14352621 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na hnuteľnú vec, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod
poradovými číslami 1., a to:
Poradové
Istina
číslo

1.

Príslušenstvo Právny dôvod vzniku

1161,78
_
EUR

Dlžník

Deň
zapísania
Dôvod
zapísania
majetku
do
majetku do súpisu
podstaty

Nárok
na
náhradu
škody
Erich Dvoran, trvale bytom:
spôsobenej
trestným
činom
Hurbanova 3130/7, Stará 05.03.2021
podvodu, ktorý nebol uplatnený v
Tura, narodený : 08.05.1980
civilnom procese

Majetok
patriaci
dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Antónia Škotnárová – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
JUDr. Dominika Cukerová, správca

K012026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavova Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovce nad Laborcom 2, 071 01 Petrovce nad Laborcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/337/2020 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/337/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok Eva Slavova, narodená: 23.05.1994, bytom: Petrovce nad Laborcom 2, 071 01 Petrovce nad
Laborcom, vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 31OdK/337/2020, 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 oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, 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, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K012027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 488 / 19, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1991
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/315/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/315/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Ondrej
Kotlár v konkurze, nar. 9. 10. 1991, SNP 19, 049 25 Dobšiná týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze veriteľov
úpadcu na deň 25. 3. 2021 o 9.30 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA,
MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa
o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v konkurznom konaní
a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 5. 3. 2021
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K012028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolčák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2360 / 17C, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/323/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/323/2020
Druh podania:
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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JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, správca majetku dlžníka Peter Sabolčák,
narodený: 20.08.1959, bytom: Bernolákova 2360/17C, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
Sabolčák, s miestom podnikania: Jánošíková 4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 10 812 253, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2001, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 a § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) 1.kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
Súpisová zložka 1.
Opis: pozemok parcela registra „E“: 600/2 orná pôda o výmere 3476 m2
štát: SR
obec: Cabov
katastrálne územie: Cabov
číslo listu vlastníctva: 513
Podiel dlžníka : 1/1
Súpisová hodnota: 1390,40 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová zložka č. 9.
Opis: pozemok parcela registra „E“: 1625 ostatná plocha o výmere 837 m2
štát: SR
obec: Cabov
katastrálne územie: Cabov
číslo listu vlastníctva: 765
Podiel dlžníka pod B317: 2436/77280
Súpisová hodnota: 100,00 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová zložka č. 10.
Opis: pozemok parcela registra „E“: 1626 ostatná plocha o výmere 212 m2
štát: SR
obec: Cabov
katastrálne územie: Cabov
číslo listu vlastníctva: 765
Podiel dlžníka pod B317: 2436/77280
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota: 50,00 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová zložka: 11.
Opis: pozemok parcela registra „E“: 1627 lesný pozemok o výmere 3169442 m2
štát: SR
obec: Cabov
katastrálne územie: Cabov
číslo listu vlastníctva:766
Podiel dlžníka pod B334 : 2436/154560
Súpisová hodnota: 500,00 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová zložka 12.
Opis: pozemok parcela registra „E“: 1630/2 lesný pozemok o výmere 339832 m2
štát: SR
obec: Cabov
katastrálne územie: Cabov
číslo listu vlastníctva: 770
Podiel dlžníka pod B338 : 25907987/9999999999
Súpisová hodnota: 500,00 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliehajúci konkurzu

V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167n ods. 1 ZKR a § 167p
ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Majetok sa speňažuje ako celok.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy v zapečatenej obálke s označením „KONKURZ 32OdK/323/2020 PONUKA–
NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba v ponuke
uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak iný
záujemca ponúkne vyššiu kúpnu cenu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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iný záujemca ponúkne vyššiu kúpnu cenu. 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.
Záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie, že akceptuje podmienky ponukového konania, súhlasí so
spracovaním osobných údajov pre účely tohto ponukového konania a že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
Číslo bankového účtu: IBAN SK 15 0900 0000 0001 0124 3386 vedený v SLSP, a.s. Obhliadka: Obhliadku je
potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese simova@aksimova.sk
Otvorenie obálok: Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie, a to v lehote 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam,
ktorý založí so správcovského spisu. Každý veriteľ prihlásenej pohľadávky má právo sa zúčastniť na otvorení
obálok.
Poučenie: 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. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva 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 sumu, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
V zmysle ust.§ 167r ZKR :
1. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
2. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
3. Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo
vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na
úhradu kúpnej ceny.
4. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
5. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
JUDr.Erika Šimová, správca

K012029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
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:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2021
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 !
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.05.2015
ako správca dlžníka: Jarmila VARGOVÁ, narodená: 08.06.1979, bytom: Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov,
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn.: 32OdK/29/2021 zo dňa
16.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a zároveň súd ustanovil správcu podstaty: JUDr. Roman
Zajac, so sídlom kancelárie: Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 35/2021 dňa 22.02.2021.
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As the bankruptcy trustee of the debtor, according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings, we are obliged to inform you
that with the resolution of the District Court Košice I, proc. No. 32OdK/29/2021, dated on February 16th,
2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets Jarmila VARGOVÁ, born on June 8th,
1979, residence at Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov, (hereinafter only „the Debtor”). JUDr. Roman Zajac,
residence at Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 35/2021 dated on February 22th, 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
The resolution of the District Court Košice I came into force on February 23th, 2021. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Roman Zajac,
Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, spis. zn. 26OdK/198/2020.
According to the Bankruptcy and Restructuring Act No. 7/2005 Coll. (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the Debtor are required to file a claim within the basic subscription period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy
trustee to the address JUDr. Roman Zajac, Letná 3167/80, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovak Republic, to
the proc. No. 32OdK/29/2021.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, 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 an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, 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 split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which
extent, or alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his
accountings (§ 29 sec. 6 BRA) is determined in the application form by the creditor which is an
accounting unit.
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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.
Anyone who might demand the exclusion of a property from inventory for a restriction of ownership, may
claim their rights in bankruptcy by applying in the same way as the security lien would apply. Such a
creditor mandates a debtor´s trustee to perform the stocktaking and to monetize the property with a
restriction of ownership. The position of such creditor shall be governed by an appropriate provisions
governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 BRA).
Previous section is applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor
for definite period, with an intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29
sec. 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possible to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured
debtor in former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question as well.

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.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in
the registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or
the residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
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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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed
shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim
submitted to the bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the
lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of
the schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.

Spišská Nová Ves, March 5th, 2021
JUDr. Roman Zajac, správca dlžníka / debtor´s trustee,
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K012030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jarmila VARGOVÁ, narodená: 08.06.1979, bytom: Hodvábna
1291/1, 075 01 Trebišov, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/29/2021 týmto
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Letná 3167/80, 052
01 Spišská Nová Ves počas úradných hodín PO-PI od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod.

Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 917 884 136.

Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jarmila Vargová

K012031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. JUDr. Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/29/2021 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jarmila VARGOVÁ, narodená: 08.06.1979, bytom: Hodvábna
1291/1, 075 01 Trebišov, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/29/2021, týmto
oznamujem, veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v OTP banke, a.
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s. IBAN: SK75 5200 0000 0000 1123 7417, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:

variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 32292021

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Roman Zajac, správca
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jarmila Vargová

K012032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlebašková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 2/411, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Viera Hlebašková, nar. 11.01.1957, bytom: Obchodná
411/2, 076 64 Zemplínska Teplica týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
32OdK/37/2021 S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom
mieste podľa dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

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

K012033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlebašková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 2/411, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2021 S1734
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Okresný súd Košice I
32OdK/37/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Viera Hlebašková,
nar. 11.01.1957, bytom: Obchodná 411/2, 076 64 Zemplínska Teplica podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm.
b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Viera Hlebaskova, kaucia popretia pohladavky 32OdK/37/2021

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K012034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlebašková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 2/411, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Viera
Hlebašková, nar. 11.01.1957, bytom: Obchodná 411/2, 076 64 Zemplínska Teplica (ďalej len „Úpadca“)
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/37/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.03.2021. Dňom
02.03.2021 je vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Viera Hlebaskova, born 11th of January 1957, adress: Obchodna 411/2, 076 64 Zemplinska
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Teplica, Slovak republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the
District Court Kosice I, No. 32OdK/37/2021 bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of
the District Court Kosice I was published on 1st of March 2021. Bankruptcy is declared on 2nd of March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. RichardŽolna,
Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Richard Zolna, Pri
Pracharni 7, 040 11 Kosice, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Mgr. Richard Žolna, správca úpadcu /the bankruptcy trustee

K012035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlebašková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 2/411, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2021 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 32OdK/37/2021 zo dňa 22.02.2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 40/2021 dňa 01.03.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Viera Hlebašková, nar. 11.01.1957,
bytom: Obchodná 411/2, 076 64 Zemplínska Teplica a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda
Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR bolo zistené, že Dlžník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty, resp. zistený majetok je
v nízkej výške.

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

Mgr. Richard Žolna, správca

K012036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 490 / 17, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, správca majetku dlžníka Roman Bartoš ,
narodená: 09.06.1972, bytom: Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom Roman
Bajtoš, s miestom podnikania Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, IČO: 37 177 435, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.06.2014, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1 a § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) 1.kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
9.Opis: pozemok parcela registra „C“: 102/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 265 m2
štát: SR
obec: Letanovce
katastrálne územie: Letanovce
číslo listu vlastníctva: 473
Podiel dlžníka : 4/48
Súpisová hodnota: 330 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliahajúci konkurzu
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10.Opis: pozemok parcela registra „C“: 103 záhrada o výmere 312 m2
štát: SR
obec: Letanovce
katastrálne územie: Letanovce
číslo listu vlastníctva: 473
Podiel dlžníka : 4/48
Súpisová hodnota: 390 eur
Dôvod zapísania majetku do podstaty: majetok podliahajúci konkurzu

V 1. kole verejného ponukového konania správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167n ods. 1 ZKR a § 167p
ods. 1 ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Majetok sa speňažuje ako celok.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy v zapečatenej obálke s označením „KONKURZ 32OdK/385/2020 PONUKA–
NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba v ponuke
uvedenie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak iný
záujemca ponúkne vyššiu kúpnu cenu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra a číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha v prípade, ak
iný záujemca ponúkne vyššiu kúpnu cenu. 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: IBAN SK 15 0900 0000 0001 0124 3386 vedený v SLSP, a.s. Obhliadka: Obhliadku je
potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese simova@aksimova.sk
Záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie, že akceptuje podmienky ponukového konania, súhlasí so
spracovaním osobných údajov pre účely tohto ponukového konania a že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
Otvorenie obálok: Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie, a to v lehote 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam,
ktorý založí so správcovského spisu. Každý veriteľ prihlásenej pohľadávky má právo sa zúčastniť na otvorení
obálok.
Poučenie: 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. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa predmet ponuky nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva 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 sumu, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
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Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez uvedenia
dôvodu.
V zmysle ust.§ 167r ZKR :
1. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách
speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.
2. Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
3. Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo
vykúpiť obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na
úhradu kúpnej ceny.
4. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
5. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov od speňaženia veci.
JUDr.Erika Šimová, správca

K012037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 819/15, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1975
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/520/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/520/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom do 31.12.2019
Správca týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2019 [§206j] oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku.

K012038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kellemesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 51, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto ako správca oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod. na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice. Žiadosti o nahliadanie do spisu je
možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0917 244 893, prípadne e-mailom:
burdova8@gmail.com
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K012039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kellemesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 51, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 17 Košice,
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamujem, že bankový účet, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený vo vúb
banka, a.s., IBAN: SK31 0200 0000 0000 2404 7532.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K012040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kellemesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 51, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/34/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/34/2021
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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.
Call to lodge a claim for foreign creditor according 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 konkurzný správca úpadcu: Lucia
Kellemesová, nar.: 06.08.1984, bytom: Krosnianska 51, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 22.02.2021, sp. zn.
32OdK/34/2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil
JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Lucia Kellemesová, born: 06.08.1984, address: Krosnianska 51, 040 22 Košice-Dargovských
hrdinov, (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Košice I., proc. no: 32OdK/34/2021 dated as of February 22nd, 2021 the bankruptcy procedure was
declared on the Debtor’s estate and the trustee JUDr.Melániu Burdovú, Hraničná 2, 040 17 Košice was
appointed.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2021. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurzu.
This resolution of the District Court Košice I. became valid on 22nd of February 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. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. 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 podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. 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. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on
the prescribed form. The application 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 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 interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment 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 named as EUR. Documents proving the
information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor
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who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. 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 added. The form can be found
on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual
residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.
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. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K012041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vápeník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtiná 110, 049 35 Ochtiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1963
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola pod poradovým číslom 4/3 zapísaná
zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo dňa 02.03.2021 v celkovej výške 995,81 EUR dourčenou po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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K012042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Szkurkay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Dargovských hrdinov ., 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/346/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/346/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Týmto v súlade s ust. 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamujem, že ku dňu 05.03.2021 nebol zistený žiaden majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové zložky.
JUDr. Melánia Burdová, správca konkurznej podstaty

K012043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcziová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1293/77, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/31/2021 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/31/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka Anna Marcziová, narodená: 08.10.1944, bytom: Húskova 1293/77,
040 23 Košice, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn.
30OdK/31/2021 uverejneným v Obchodnom vestníku č. 34/2021 dňa 19.02.2021, vyhlásený konkurz a za správcu
bol ustanovený JUDr. Vladimír Kotus.
According to the article 54 of the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 on insolvency
proceedings of 20th May 2015, as the administrator of debtor Anna Marcziová, date of birth 08.10.1944,
residing : Húskova 1293/77, 040 23 Košice, our duty is to inform you, that District Court in Košice I., No.
30OdK/31/2021 and promulgated in the Commercial bulletin No.: 34 /2021 from 19.02.2021 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Kotus as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
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i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)

K012044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcziová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1293/77, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/31/2021 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka Anna Marcziová, narodená: 08.10.1944, bytom: Húskova 1293/77, 040
23 Košice, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových
hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky
na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K012045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcziová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1293/77, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1944
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/31/2021 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/31/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Kotus, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Marcziová, narodená: 08.10.1944, bytom:
Húskova 1293/77, 040 23 Košice, v zmysle ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK11 0200 0000 0025 5273 2356
vedený v peňažnom ústave VÚB banke a. s, na ktorý možno v zmysle ust. § 32 odseku 7 písm. b) ZKR zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 tohto ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa v zmysle
ust. § 32 ods. 21 ZKR a podľa ust. § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K012046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Raáb Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 209, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/343/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/343/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci vylučujem súpisovú zložku majetku č. 2. všeobecnej konkurznej podstaty.
Odôvodnenie:
Dňa 23.12.2020 uplatnila námietku podľa §167j ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. Mgr. Jana Raábová, nar. 20.02.1980,
Mariánske námestie 16, 044 25 Medzev, štátny občan SR (ďalej len Jana Raábová), zast. JUDr. Miroslav Pilát,
advokát, Jarmočná 369, Hanušovce nad Topľou, pracovisko: Levočská 4, Prešov, o tom, že súpisová zložka č. 2
nemala byť zapísaná do súpisu majetku, pretože nepatrí do BSM ale patrí do výlučného vlastníctva Mgr. Jana
Raábová, nakoľko uvedené vozidlo bolo nadobudnuté z jej vlastných prostriedkov, pričom aj kúpna zmluva bola
zároveň uzavretá iba s ňou.
Námietka bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa 30.12.2020.
V lehote 60 dní od zverejnenia námietky žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky netrval na zapísaní majetku do
súpisu, preto som uvedenú súpisovú zložku vylúčil zo súpisu. Všetci prihlásení veritelia boli o možnosti trvať na
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zapísaní uvedeného majetku do súpisu individuálne poučený.

Správca JUDr. Michael Medviď

K012047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Raáb Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 209, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/343/2020 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/343/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:

Uznesenie o vyhlásení konkurzu na majetok vyššie uvedeného úpadcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
226/2020 dňa 24.11.2020.
VERITELIA
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
Sociálna poisťovňa v celkovej výške 8.365,89 Eur

Základná prihlasovacia lehota uplynula 09.01.2021.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručili prihlášky nasledovní veritelia:
Vladimír Pentchev Vladimirov v celkovej výške 12.000,- Eur
ANDY SLOVAKIA s.r.o. v celkovej výške 25.700,- Eur

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.
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MAJETOK

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2020 dňa 14.12.2020 a doplnený v obchodnom
vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021

Do súpisu majetku som zapísal nasledovný majetok:

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 26.11.2020
Speňažená dňa 29.12.2021
Výťažok zo speňaženia 500,- Eur
Spôsob speňaženia výzva na úhradu.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 2
Osobné motorové vozidlo zn. Mercedes-Benz A 160 CDI 245, EČ: KS083DO, najazdené 287894 km, biela , nafta,
uvedené do prevádzky 2.2.2015, Platnosť TK do 22.1.2021, EK do 22.1.2021, VIN: WDD1760111J359942, číslo
motora K9K, ohodnotené znalcom Ing. Jozef Herman k 7.12.2020 na sumu vo výške 6.118,- Eur, znalecký
posudok zašlem na vyžiadanie mailom, Kľúč od vozidla poškodený kryt, čelné sklo poškodené od nárazu kameňa,
predný nárazník poškodený, prasknutý kryt pravého prahu dverí
Súpisová hodnota: 6.118,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 01.12.2020
Dňa 23.12.2020 uplatnila námietku podľa §167j ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. Mgr. Jana Raábová, nar. 20.02.1980,
Mariánske námestie 16, 044 25 Medzev, štátny občan SR, zast. JUDr. Miroslav Pilát, advokát, Jarmočná 369,
Hanušovce nad Topľou, pracovisko: Levočská 4, Prešov, o tom, že súpisová zložka č. 2 nemala byť zapísaná do
súpisu majetku, pretože nepatrí do BSM ale patrí do výlučného vlastníctva Mgr. Jana Raábová, nar. 20.02.1980,
Mariánske námestie 16, 044 25 Medzev, štátny občan SR, nakoľko uvedené vozidlo bolo nadobudnuté z jej
vlastných prostriedkov, pričom aj kúpna zmluva bola zároveň uzavretá iba s ňou.
Námietka bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa 30.12.2020.
V lehote 60 dní od zverejnenia námietky žiaden z veriteľov prihlásenej pohľadávky netrval na zapísaní majetku do
súpisu, preto som uvedenú súpisovú zložku vylúčil zo súpisu. Všetci prihlásení veritelia boli o možnosti trvať na
zapísaní uvedeného majetku do súpisu individuálne poučený.
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Z vyššie uvedeného dôvodu som uvedenú súpisovú zložku vylúčil zo súpisu majetku.

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 3
Finančné prostriedky vo výške 126,69 Eur patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov na účte
manželky úpadcu Mgr. Jana Raábová, nar. 20.02.1980, Mariánske námestie 16, 044 25 Medzev vypočítané ako
rozdiel medzi sumou nachádzajúcou sa na účte k 25.11.2020 vo výške 3.891,69 Eur a sumou 3.600,- Eur
nepatriacou do BSM, pričom od výslednej sumy bola odrátaná suma 165,- Eur ktorá nepodlieha exekúcii na
bankovom účte.
Súpisová hodnota: 126,69 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 29.12.2020
Speňažená dňa 30.12.2020
Výťažok zo speňaženia 126,69 Eur
Spôsob speňaženia: Výzva na úhradu

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 626,69 Eur.

Náklady konkurzu sú spolu 812,- Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu za vedenie konkurzného
konania 500,- Eur, paušálnej náhrady za vedenie kancelárie 30Eur/mesiac za mesiac november a december 2020
a január a február 2021, spolu 120,- Eur, poštovné 32,- Eur a nákladov na znalecký posudok v súvislosti
s ohodnotením súpisovej zložky č. 2.

Šetrenia majetku

V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že vlastník osobný bankový účet so zostatkom 0,- Eur a obchodný
podiel v obchodnej spoločnosti STEEL MAX sro a TWISTER sro. V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník
vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny majetok. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí
a zistil som, že TWISTER sro nefunguje, nemá žiadny majetok a má viacero záväzkov a čo sa týka STEEL MAXX
sro tá ide do konkurzu, je tam nový konateľ. Z účtovnej závierky spoločnosti TWISTER sro k 31.12.2019 som zistil
je v úpadku, nakoľko nemá nemá žiadny majetok a má záväzky po splatnosti 8.401,- Eur. Z účtovnej závierky
STEEL MAXX sro k 31.12.2019 som zistil, že spoločnosť je v úpadku, nakoľko má účtovne majetok 3.441.815,Eur a záväzky 3.715.311 Eur, navyše úpadca uviedol, že jeho dlhy vznikli najmä z toho, že firma vzala úver a on
sa zaručil ako konateľ svojím majetkom, ale banka spoplatnila úver a zobrala všetko. Obchodné podiely týchto
spoločností som nezapisoval do súpisu, nakoľko sa jedná o spoločnosti v úpadku, t.j. hodnota obchodných
podielov je 0,- Eur.
Zistil som že úpadca je ženatý s manželkou Jana Raabová. Vypočul som ju a zistil že má vozidlo Mercedes A,
ktorú som zapísal pod súpisovou zložkou č. 2. Nakoľko dala námietku a v lehote 60 dní od zverejnenia žiaden
veriteľ netrval na zápise, uvedenú súpisovú zložku som vylúčil. Zistil som z jej účtov že má finančné prostriedky,
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ktoré som zapísal do súpisu (súpisová zložka č. 3).
Ďalej som zistil, že mala ešte vozidlo Mitsubishi L200, ale pár dní pred vyhlásením konkurzu ho predala aj so
súhlasom manžela tretej osobe za 600,- Eur.
Na moju žiadosť o súčinnosť súdny exekútor JUDr. Mária Nogová oznámila, že počas vedenia exekúcie
u povinného majetok nezistila. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som nehnuteľný majetok
nezistil. Na moju žiadosť o súčinnosť dopravný inšpektorát oznámil, že úpadca je vlastníkom vozidla Audi A2,
úpadca však dodatočne ozrejmil, že uvedené vozidlo bolo dávnejšie havarované v roku 2014 pričom sa jednalo
o totálnu škodu.
ZÁVER
Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo
potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca JUDr. Michael Medviď

K012048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VITALENA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 2 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 606 481
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/1/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/1/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka: 30K/1/2020
Značka správcu: S1794
Značka správcovského spisu: 30K/1/2020 S1794

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: VITALENA s.r.o., Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 606 481
Súd: Okresný súd Košice I
Sp. zn.: 30K/1/2020
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Dátum a čas konania: 05.03.2021, 8:00 hod.
Miesto: Žriedlová 3, 040 01 Košice
1. OTVORENIE
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.04.2020, sp. zn. 30K/1/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka VITALENA s.r.o., Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 606 481. Rovnakým uznesením bola do funkcie
správcu majetku úpadcu ustanovená obchodná spoločnosť IKORE, k.s., správca, so sídlom Mlynská 26, 040 01
Košice, značka správcu MSSR S1455. Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo zverejnené vo
vydaní Obchodného vestníka SR č. 82/2020 dňa 29.04.2020.
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 10.08.2020, sp.zn. 30K/1/2020 bol do funkcie správcu majetku
úpadcu ustanovený JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice,
značka správcu S1794. Uznesenie o ustanovení správcu bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka číslo
158/2020 dňa 17.08.2020.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo podľa ustanovenia § 38 odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
zvolané správcom.
Prítomní:
JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice
Zástupca veriteľov: my e-Zone, s.r.o., so sídlom Nemecká 145/24, 044 15 Vyšná Myšľa, IČO: 46 961 275
2. HLASOVANIE O ŽIADOSTIACH SPRÁVCU O ULOŽENIE ZÁVÄZNÝCH POKYNOV
Zástupca veriteľov konštatuje, že mu bola doručená žiadosť správcu o uloženie záväzných pokynov vo veci
speňaženia majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
S poukazom na žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu číslo 1 prebehlo hlasovanie zástupcu veriteľov
o uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor, ktorého pôsobnosť vykonáva zástupca veriteľov ako príslušný orgán v súlade s ustanovením §
82 odsek 2 písmeno a) v spojení s ustanovením § 83 odsek 1 písmeno a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu VITALENA s.r.o., týmto ukladá správcovi majetku
úpadcu záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky číslo 3, zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej
súpis bol uverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 120/2020 dňa 24.06.2020 a to postupom podľa
ustanovenia § 92 odsek 1 písmeno d) ZKR vyhlásením ponukového konania podľa podmienok špecifikovaných
v žiadosti správcu o uloženie záväzných pokynov zo dňa 05.03.2021.“
HLASOVANIE:
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
S poukazom na žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu číslo 2 prebehlo hlasovanie zástupcu veriteľov
o uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor, ktorého pôsobnosť vykonáva zástupca veriteľov ako príslušný orgán v súlade s ustanovením §
82 odsek 2 písmeno a) v spojení s ustanovením § 83 odsek 1 písmeno a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu VITALENA s.r.o., týmto ukladá správcovi majetku
úpadcu záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky číslo 4, zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej
súpis bol uverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 120/2020 dňa 24.06.2020 a to postupom podľa
ustanovenia § 92 odsek 1 písmeno d) ZKR vyhlásením ponukového konania podľa podmienok špecifikovaných
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v žiadosti správcu o uloženie záväzných pokynov zo dňa 05.03.2021.“
HLASOVANIE:
ZA: 1
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
3. ZÁVER
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z prítomných nepredniesol žiadne návrhy ani námietky, zasadnutie veriteľského
výboru bolo ukončené.
Prítomný zástupca veriteľov požiadal správcu o doručenie tejto zápisnice Okresnému súdu Košice I, čomu bolo
správcom vyhovené.
V Košiciach dňa 05.03.2021

________________________
JUDr. Peter Žoldoš, správca

_________________________
my e-Zone, s.r.o., v zastúpení
Marcel Petrus, číslo OP: ******

K012049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csordás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie budovateľov 690 / 18, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1985
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/307/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/307/2020 zo dňa 15.10.2020 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:
47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Peter Csordás, nar.: 08.10.1985, byt.: Budovateľov 690/18, 045 01 Moldava nad
Bodvou (ďalej len „Dlžník“).
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
KONRES k. s., správca
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K012050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budapeštianska 5, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdS/10/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdS/10/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 32OdS/10/2020 zo dňa 23.11.2020, publikované v Obchodnom
vestníku č. 229/2020 dňa 27.11.2020 príslušný súd rozhodol, že dlžníkovi: Ľubomír Farkaš, nar. 16.10.1961,
bytom Budapeštianska 5, 040 13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Farkaš – LUMAR,
s miestom podnikania: Čapajevova 6, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35475951, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 20.2.2002, (ďalej len „Dlžník“) poskytuje ochranu pred veriteľmi v súlade s § 168 a nasl. zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“). Správca preskúmal pomery Dlžníka v súlade s §
166i ZKR a vykonal šetrenia ohľadom majetku a záväzkov pre potreby zostavenia splátkového kalendára a s
poukazom na § 168d ZKR oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára v konkurznom konaní č.
32OdS/10/2020 pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov Dlžníka vo výške 40 %.
Poučenie: Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
V Košiciach, dňa 5.3.2021
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K012051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaško Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 3 / 47, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1977
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/22/2021 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/22/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Ernest Kaško,
narodený: 26.12.1977, bytom: Obchodná 3/47, 076 35 Somotor, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 26OdK/22/2021 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0915 131 357,
alebo e-mailom: pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 7. 3. 2021

P/J/L k.s.
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správca

K012052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty úpadcu SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“) ako príslušného orgánu, 3. Kolo verejného ponukového konania podľa ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) na odplatný predaj majetku úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa
(súpis zverejnený v Obchodnom vestníku 11/2020 zo dňa 17.01.2020, K005035 (v zmysle zmeny súpisu
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa
20.02.2020, K016408). Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:

HNUTEĽNÉ VECI – BARYTOVÉ VÝROBKY – SKLAD 10
Por.č. Kód produktu
Názov produktu
176
BN
Baryt naftárenský
177
SP
Stavebné piesky
178
SK
Sideritový koncentrát
179
BP 75A
Baryt plnidlo 75 A
180
BD 0-4 mm suš.
Barytová drť 0-4 mm sušená
181
SKS
Sideritový koncentrát sušený

Množstvo
1,00
19 148,25
6 389,97
4,00
3,00
3,50

HNUTEĽNÉ VECI – BARYTOVÉ POLOTOVARY – SKLAD 11
Por. č. Kód produktu Názov produktu
182
BT
Baryt ťažený
183
TFP
Ťažený flotačný piesok
184
BKF r. 2018
Barytový koncentrát flotovaný za r. 2018
185
BT 2018
Baryt ťažený r. 2018

Mj
t
t
t
t
t
t

Jednotková cena
141,40000
1,20000
1,72897
141,40000
67,38000
35,00000

Množstvo
5 742,01
101,76
40,74
6 204,47

Mj
t
t
t
t

Súpisová hodnota (€)
14,14
2 297,79
1 104,81
56,56
20,21
12,25

Jednotková cena
35,78000
3,03000
132,34000
35,78000

Súpisová hodnota (€)
20 544,91
30,83
539,15
22 199,59

Sklad
10
10
10
10
10
10

Sklad
11
11
11
11

(ďalej len „Hnuteľné veci“),

ktoré sú zapísané do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, súpis ktorej bol zverejnený Obchodnom
vestníku č. 11/2020 zo dňa 17.01.2020 (v zmysle zmeny súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020), a to tak, že Správca ich speňaží spôsobom
podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje 2. kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj za
nasledovných podmienok:

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

279

Obchodný vestník 47/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.03.2021

1. Predmet verejného ponukového konania
a. Hnuteľné veci uvedené vyššie. Hnuteľné veci sa budú v rámci verejného ponukového konania
speňažovať samostatne.
b. Záujemcovia sú oprávnení predložiť ponuku na vybrané jednotlivo určené hnuteľné veci.
Záujemcovia sú oprávnení predložiť len jednu záväznú ponuku, v rámci ktorej môžu prejaviť
záujem o ľubovoľný počet hnuteľných vecí.

2. Náležitosti ponuky
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami verejného ponukového konania stanovenými nižšie
doručená správcovi v listinnej podobe a to osobne alebo poštou v zalepenej obálke opatrenej výrazným
a viditeľným označením „3. kolo (resp. 4. kolo alebo 5. kolo) ponukového konania: 31K/21/2019 – SKLAD (+
uvedenie označenia príslušného skladu) / NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na
adresu sídla správcu: Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice (ďalej len ako „Správca“), správca
konkurznej podstaty úpadcu SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, IČO: 36 191 621.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa
nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené a nebude na ne prihliadať. Záväznú ponuku doručenú Správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný minimálne po dobu 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na
podávanie ponúk. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku v rámci ktorej je možné prejaviť
o záujem o jednotlivo vybrané alebo všetky Hnuteľné veci, ktoré sú predmetom výberového konania. V prípade,
že záujemca predloží viac záväzných ponúk, Správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná
ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať
tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
b. označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným podmienkach verejného
ponukového konania,
c. návrh kúpnej ceny v mene EUR,
d. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní, v prípade fyzickej osoby overenú kópiu občianskeho preukazu,
e. doklad o poukázaní preddavku na úhradu kúpnej ceny vo výške 500,00 EUR v prospech účtu Správcu a
uviesť číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu,
f. dohoda o zmluvnej pokute.
Záväzná ponuka záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

3. Preddavok na úhradu kúpnej ceny
Každý záujemca je povinný zložiť preddavok na úhradu kúpnej ceny vo výške 500,00 EUR a táto musí byť
pripísaná na účet konkurznej podstaty vedený vo Fio banka, a.s., „SK68 8330 0000 0026 0173 7525“, VS:
36191621, najneskôr v posledný deň lehoty na podanie ponúk. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet konkurznej podstaty je každý
záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Preddavok na úhradu kúpnej ceny sa v prípade úspechu
záujemcu v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude preddavok na úhradu
kúpnej ceny vrátený do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet
uvedený záujemcom.

4. Dohoda o zmluvnej pokute
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Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení, ktorý
Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje:

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v
obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí
kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženého
preddavku na úhradu kúpnej ceny, ktorý za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženým
preddavkom.“

5. Obhliadka predmetu verejného ponukového konania
Záujemcovia o kúpu predmetu verejného ponukového konania sa môžu zúčastniť obhliadky. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej doby trvania verejného ponukového konania po dohode so Správcom na
lafko.spravca@gmail.com.

6. Vyhodnotenie verejného ponukového konania
a. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
o čom spíše zápisnicu. Sken zápisnice vrátane skenov predložených záväzných ponúk Správca
bezodkladne po otvorení obálok zašle príslušnému Zabezpečenému veriteľovi.
b. Predložené záväzné ponuky podliehajú schváleniu Zabezpečeného veriteľa. Zabezpečený veriteľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky alebo ktorúkoľvek záväznú ponuku. Týmto nie je
dotknuté právo Zabezpečeného veriteľa poveriť Správcu zrušiť verejné ponukové konanie a vyhlásiť nové
kolo verejného ponukového konania.
c. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 30 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca vyhodnotí
ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, vopred odsúhlaseného Zabezpečeným veriteľom,
ktorý spĺňa podmienky ponukového konania a ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Vzhľadom na predmet verejného ponukového konania môže mať verejné ponukové konanie viacero
víťazov.
d. V lehote do 30 dní odo dňa otvorenia obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku
a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku, na uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie zostatku kúpnej ceny a to v lehote do 10 dní
odo dňa doručenia výzvy správcom. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky
na účet, ktorí uvedú v písomnej ponuke najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
e. Víťazný záujemca je povinný do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz hnuteľných vecí, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy.
f. V prípade, že nebude v rámci 1. kola verejného ponukového konania majetok speňažený, Správca
požiada Zabezpečeného veriteľa, ako príslušný orgán, o uloženie nového záväzného pokynu za účelom
realizácie ďalšieho kola verejného ponukového konania.

V Košiciach, dňa 01.03.2021
Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty
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K012053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty úpadcu SABAR, s.r.o., so sídlom Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“) ako príslušného orgánu, 3. Kolo verejného ponukového konania podľa ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) na odplatný predaj majetku úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa
(súpis zverejnený v Obchodnom vestníku 11/2020 zo dňa 17.01.2020, K005035 (v zmysle zmeny súpisu
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa
20.02.2020, K016408). Ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:

HNUTEĽNÉ VECI – SKLAD 2A
Por.
č.
súp.zlož.
Kód produktu
majetku
144
253415258000
145
632273080111
146
632417010250
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Názov produktu

Jednotková
cena
600 3,41731
150 0,0249
ks 0,00299

Súpisová
hodnota
0,34
0,13
0,02

ks

0,00299

0,26

2A

ks

0,00365

0,11

2A

600 0,05112
600 0,01693
600 0,00797

0,03
0,47
0,04

2A
2A
2A

600 0,0166

0,08

2A

600
l
l
kg
l
ks
121
l

0,19983
2,51544
59,5
2,82
5,25
4
1,915
3,1

0,04
14,34
11,90
0,28
1,58
4,00
15,32
0,93

2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

ks

6,05

2,42

2A

600
ks
ks
kg
l

25,62
122,3
2,6
31,53
3,94167

2,56
24,46
1,56
3,15
2,37

2A
2A
2A
2A
2A

ks

25,5

5,10

2A

600
ks
600
kg
kg

0,01494
12,08
0,06606
9,55556
9,4

0,15
2,42
0,02
17,20
0,94

2A
2A
2A
2A
2A

Množstvo Mj

FLUOREXON 100 GR1
TYCE 8-9 MM
50
KADINKY 250
70
KADINKA VYSOKA 153 SIMAX
632417012250
870
250ML
KADINKA VYSOKA 153 SIMAX
632417012400
305
400ML
632426355501
LIEVIK DEL. HRUSKOVY 500 ML
5
632431010038
BANKY ODMERNE 250 ML
280
632431110025
BANKA ODMERNA 50ML TYP 1502 50
NADSTAVEC DESTILACNY TYP
632441649000
50
7405
635433535006
SKLENENE BALONY V KOSI
2
25311211604
Kyselina chlorovodíková
57
25311229602
Kyselina chlorista 70 % p.a
2
25311210106
Hydroxid sodný p.a
1
25311212001
Kyselina fosforečná p.a
3
222112111300
Lipol - 1 liter
10
25342211608
Kyselina chlorovodíková p.a. 2L
80
25311213112
Kyselina sírová p.a.
3
Lipol - čistiaci a odmasťovací
222112516070
4
prípravok, 2 litr
632411119956
Banka kužeľová ÚH 5000 ml
1
423935000001
Chlorid ortuťnatý, 99,5%
2
253114324012
Hydroxid draselný p.a. , 500g
6
253114324011
Hydroxid lítny x H2O, čistý, T
1
332200515132
Balónik k byrete
6
Kyselina flurovodíková 40% extra
10167LE90-02500
2
čistá, 2,5l
632431011030
BANKA ODMERNA 100ML
100
222112111305
Lipol - lieh - 5 litr
2
632426351940
LIEVIK DELIACI 750 ML
3
253121651703
Hydrogénsíran draselný
18
10482SSP20-01000 Tetraboritan sodný x 10H2O, p.a.
1
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173
174

10122SP20-01000
10088LP90-01000

175

624703104125
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Chlorid sodný , p.a.
1
Peroxid vodíka, p.a., 30%, PV, 1kg
1
Papier filtračný kvantitatívny 391,
10
125mm
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kg
kg

2,36
3,9

0,24
0,39

2A
2A

ks

17,82

17,82

2A

(ďalej len „Hnuteľné veci SKLAD 2A“)

HNUTEĽNÉ VECI – SKLAD 24
Por.č. súp.zlož.
Kód produktu
majetku
187
5490614176461
188
283419357002
189
283419452000
190
283410062100
191
283419902387
192
549162702100
193
283419352009
194
549166700611
195
549205100210
196
549166700602
197
283419948100
198
549161110097
199
549161095850
200
283419003000
201
283419302006
202
549161113489
203
549161113521
204
132359719070
205
549161113497
206
549161145630
207
283419403000
208
634723300300
209
283419959112
210
549161055508
211
549161060570
212
283411946100
213
614166010000
214
283419018000
215
283419019000
216
283419919110
217
549161113786
218
614145010000
219
283419024000
220
283419029100
221
283419403002
222
283419518012
223
283419808000
224
283419902319
225
283419902332
226
2834180058711
227
283419916100
228
283419916131
229
283419918100
230
283419934100
231
283419940100
232
283419941100
233
283419943112
234
283419946100
235
283419946110
236
283419962103
237
283419965105

Názov produktu

Množstvo Mj

Hrot 1/4" PH2 L 25mmStulp 58mm schoko braunKruhová spojka 66 mm wsEckverbonder fuer 920300/92070
Fix Shefild Oak light
SCHU-Einsteckturkant - riegelStulp hr achatgrauLopatka zasklievacia PVC
Vŕtak 10x50/87 M10 L
Sch-Kladivko nylon
Schwellenverb fur blendr910100
ZSR dvojit. nožniceGRIFF GZ 0-55Tesnenie FlufelanschlagPfosten 96 moosgrunSW-A 22 20/9 RSSW-A 40 20/9 RSAlu-Schliebetur 915100 - Koľajnička
SW-A 22 20/9 LSDWS 20/9 RS SLKopplung kappe weissFix Signalgrau
Endkappe fuer 975407 braunCA 84 BraunGriffolive 117 MSBinder trocal confortMagnet biely
Verglasdicht 6.0mm INNENVerglasdicht 8mm INNENEndkappe fuer 935701 braunAR 7 OR-AVsazovaź bielyVerglasdicht 5.0mm Blendrahmen
Dichtungen fur sprosse 984300Kopplung kappe braunAbdeckleiste 40mm-ockerbraunLišta - Sprossen 7,5mmFix eicheFix oregonFix Aluminium
Endkappe fuerEndkappe fuer weinrotEndkappe fuer 935100T-Verbinder weiB fur 930400Endckappe fuer 975007Endkappe fuer 150mm 942000Endkappe fuer 952 braunSchwellenverb fur blend.910700
Schwellenverbinder910700 braun
Odvod.krytky azurblauWasserabdeckkakppe minzgrun-

4
28,5
5
119
1
1
3
1
2
1
18
30
12
150
8
8
1
30
8
6
25,7
2
40
2
17
32
4
203
110
26
10
200
280
30
20
12
72
1
1
2
82
2
9
191
100
44
37
12
32
33
133

ks
1
m
600
ks
ks
1
ks
ks
600
606
600
600
m
1
600
600
m
600
600
1
ks
606
600
600
606
600
1
1
606
600
600
1
1
1
1
m
600
600
ks
606
ks
606
600
606
606
606
606
606
600
600

Jednotková
cena
1,215
7,4693
6,38021
2,46769
6,05
28,93514
6,40975
7,65
35
23,39001
3,85879
15,23335
3,92911
0,25393
7,0006
33,48835
35,02324
2,51477
33,17068
4,60964
1,00345
5,565
0,76711
0,91
15,88231
4,00418
0,54
0,33632
0,45834
1,53522
1,49041
0,11618
0,70172
3,03127
1,42501
1,87878
0,9218
5,91
5,91
6,12
1,34055
2,66746
1,64476
2,08299
1,75712
1,65372
2,47925
3,91721
3,87539
0,21543
0,20746

Súpisová
hodnota
0,49
21,29
3,19
29,37
0,61
2,89
1,92
0,77
7,00
2,34
6,95
45,70
4,72
3,81
5,60
26,79
3,50
7,54
26,54
2,77
2,58
1,11
3,07
0,18
27,00
12,81
0,22
6,83
5,04
3,99
1,49
2,32
19,65
9,09
2,85
2,26
6,64
0,59
0,59
1,22
10,99
0,53
1,48
39,79
17,57
7,28
9,17
4,70
12,40
0,71
2,76
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24
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
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24
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238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

283419965106
283419965109
283419965112
283419943100
283419962100
184351154020
549161110220
549161055888
283419947100
549161141126
283415901100
283419035000
549161140995
549161141027
549161023209
549160193356
3090207183916
309085284125
309000198570
614152102200
614152102000
3090207183925
411100062560
549161028901
283419042200
283419987102
283419981111
283419989107
283419023000
549161140375
549161460602
3090185284119
283419352000
283419821317
283419352002
283411907100
309020713938
358924210235
283411907112
283419519009
549161140854
549161150100
283419352004
28341904200
283411901112
549161140516
132359201080
132359211080
132359751070
132359751072
283419942100

289

283419901100

290

283415017300

291

283419357007

292

283419357005

293

283419357016

294
295
296

283419403005
283429518003
283419301017
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Wassersbdeckkappe moosgruen971
Krytka odvodňovacia achatgrau100
Wasserabdeckkappe braun338
Endkappe fur stulprofil 935200
17
Schwellenverbind fur 91070024
Obrtlik hneda8
SCHERE SW 22-20/9 LS20
CA 3/90 Braun2
Schwellenverb fur pfoste930200
87
DWS 20/13 LS SL7
Endkappe fur Stulp binder23
Verglasdicht UMLAUF 3mm BLEND- 184
SW 22-20/13 RS SL3
SW 40-20/13 LS SL21
STV-FG-1660/35 92/8 R43
ECO 01 N 55/45W1
Skrutka do PVC okien 3,9x161 000,00
Srutky do PVC okien 4,1x253 000,00
SKRUTKA DO DREVOTR.5x70100
SPAJAC ROHOVY HNEDY16
SPAJAC ROHOVY BIELY16
Skrutky do PVC okien 3,9 x 251 400,00
Vrták HSS DIN PR. 65
STV-SB FRA U26-228 AV3U LS MC 4
Tesnenie silikon biele268
Podložka 2/24, 100 mm200
Podložka TROCAL conf.180
Podložka INONOVA100
Verglasdicht 3.0mm Blendrahmen
86
AWDR SL protikus 16
Madielko balkónové hnedé5
Skrutka pre plastové okná 4,1x19
300
Stulp 76 weiss10,5
Lišta dorazová zl. dub PremiDoor
13,5
Stulp 76 braun3,1
Endkappe stulp 130900 WS100
SKRUTKY 3,9X38 zl 0,1
CIEVKA EL. MAGNETICKA1
STUPL ENDKAPPE F. 130900 BR40
Lišta achatgrau 12
Verlangerungsschiene VR SL
20
Ok. kľ. 150/45 F10 bronz
10
Stulp 76 moosgruen
10
Dichtung fur Kopplung 940400
174,8
T-Verbinder f. 130100 m. braun
6
ER 3 EF SL4
Verstarkung fur 920100-flugel
830
Verstarkung fur 921300
128
Al-wetterschenkel fur 920700
18
ALU WETTERSCHENKEL BRAUN
12
Endkappe WEIB FUR 975107
100
ECKVBRBINDER
FUR
92
HAUSTUFLUGEL
Tesnenie MD pod sklo sivé
100
STULPKANAL
S900
ZL.DUB
3
JEDNOS.
STULPKANAL
S900
PRIR.DUB
12
JEDNO
HOLZDEKOR
S900
TM.DUB
3
OBOJSTR.
KOPPLUNG KAPPE MINZGRUEN
6
ABDECKLEISTE FAREBNE
78
S-900 ZLATY DUB OBOJSTR.
50
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600
ks
ks
606
606
ks
600
ks
600
ks
606
1
ks
ks
ks
600
603
603
600
600
600
603
ks
ks
m
ks
ks
ks
1
ks
ks
603
m
m
1
606
603
600
606
m
600
600
1
1
600
ks
m
1
1
1
ks

0,13576
0,11
0,13576
2,619
3,99323
0,04116
2,30831
2,72
1,92873
1,79
2,52904
0,53509
1,44
1,75
28
17
0,012
0,0113
0,025
0,60745
0,60745
0,01529
2,9
6,2
3,36454
0,02058
0,01137
0,022
0,58521
0,17113
1,12
0,018
6,40875
5,33
6,81836
2,34897
40,5
58,68054
2,37967
4,98408
1,016
2,43975
7,93169
0,84479
2,38897
2,175
1,32045
1,38518
5,17825
4,89345
1,32776

13,18
1,10
4,59
4,45
9,58
0,03
4,62
0,54
16,78
1,25
5,82
9,85
0,43
3,68
8,40
1,70
1,20
3,39
0,25
0,97
0,97
2,14
1,45
2,48
90,17
0,41
0,21
0,22
5,03
0,27
0,56
0,54
6,73
7,20
2,11
23,49
0,41
5,87
9,52
5,98
2,03
2,44
7,93
14,77
1,43
0,87
109,60
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13,28

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ks

2,65551

24,43

24

m
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283419357000
283419020000
283416905100
283416905101
309185284825
549161145648
283416907102
283415962100
549167004000
30901852841250
283419053090
549162003003
30901852841450
30917552
5491605050105
549161224849
30902071839190
1112089305540
30939050
30901985700
549161089395
549160193355
411062435
4110624300
30901153595
411708134
54916168231000
54916168241000
549164521187
549161145234
54916118150
5490614176652
54916820945509
283411281001
54916133340007
549161158104
283419808007
549161223429
5491605001015
283415321002
54916150110007
283415303007038
283415311007038
3099906306600
283415903100

342

283415904112

343

549161162312

344

627439875081170

345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

24510892872
309055950001
283415323002
549162700901
4112102470000
309090591050
549162541672
549161370016
283415909100
28341007425
28341007427
549161330554
549163703522

Konkurzy a reštrukturalizácie
STULP 935500 M. FOLIA
10
VERGLASUNGSDICHTUNG 10,0MM 158,5
Endkappe f. 632300 links weiss
18
Endkappe f. 632300 rechts weiss
32
Skrutky 4,8x25
400
DWS 20/9 LS SL30
Endkappe f. 632200 braun
30
Zasklievací mostík
750
Madielko bronz
3
Skrutka pre plastové okná 4,1x25700
Tesnenie sivé do šuchačiek
91,4
Zadlabávací zámok K162
Skrutka pre plastové okná 4,1x45300
Skrutka do plechu 5,5x90
60
Protikus zastrče 13/17
4
STV-F 20/60/45 R4
2
Skrutky do PVC okien 3,9x19
200
Multi sprej - 400 ml
1
Skrutka do plechu 3,9x50
340
Skrutka 4x70 ku hmoždinke
300
Koľajnička Al PremiDoor
19,5
ECO 50/60 - cylindrická vložka
2
Vrták ZEBRA HSS DIN PR. 3,54
Vrták HSS do kovu pr. 310
Srutka DIN 7981 ZN 3,5x9,5
36
Pílový pás 13x0,65x1730
1
Koliesko Laufwagen TROCAL
2
Vozík ROLL LINE nenastaviteľný
2
Dverná kľučka + rozeta - biela1
VSR 1800/2 SL medzikus20
Kľučka okenná 150/45 - zlatý dub F12- 2
Hrot 1/4" PZ2 L 25mm5
ECO 01 N 45/50 - cylindrická vložka
1
Fólia nelepiaca PTFE A 128-10
1
Regulátor poradia zatv. GU 922/925
2
BK 134
10
Lišta zasklievacia zlatý dub
14
STV-F 1660/35 92/8 R4 M
1
Zastrčka dvojkridl. dveri strieborná5
Stulp schokobraun
4
Ventus F200 základný kartón
1
Stĺpik MD achatgrau
6
Sprossa do kr. 68 mm achatgrau
9
Hmoždinka do tehly 6X60
40
Endkappe Stulp f. 53225047
Endkappe
Stulp
2tlg.
ausen
7
schokobraunPoistka FSF
32
Páska tesniaca kombiflex DUO0,54
170mmx25m
Wuerth butyl-primer 750 ml
0,7
Skrutka parapetná ,nerez
80
Štulp MD dverový - schokobraun
6
Prísl. hn. tyčky zamyk diel
6
Vrták 4,2 predĺžený
5
Hmoždinky+skrut. 8x100
70
Dv. kľučka 167 G-K hnedá ľavá
1
Zatvaraci diel Trocal Confort 13/15
8
Endkappe Stulp f. 54080010
Čistiaca sada malá
6
Čistiaca sada veľká
4
SB FRA U-26-61 12/7 K LS MC
3
Dverná kľučka K-K strieborná
2
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7,34017
0,59218
1,27332
1,27332
0,04
4,1904
2,44307
0,06473
1,83
0,00844
0,36878
15,795
0,019
0,15601
6,463
5,935
0,0146
5,95
0,04116
0,034
2,5015
19,74
1,51364
0,4256
0,012
7,92
18,35
7,31
17,94
12,64091
2,2074
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8,21
36
19,79
1,7
0,7379
23,31
9,16
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6,31
6,24909
0,039
1,95579
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1,60
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4,86
0,55
0,59
3,37
3,16
0,57
0,94
2,59
1,19
0,29
0,60
1,40
1,02
4,88
3,95
0,61
0,43
0,04
0,79
3,67
1,46
1,79
25,28
0,44
1,66
0,82
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3,96
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0,16
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0,078
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0,46002
0,23734
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9,31621
6,64
20,15
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1,99
4,03

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

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

285

Obchodný vestník 47/2021
358
359
360
361
362

283417300113
549164521494
549161235540
309018615100
411220008008
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5491612215045
5491612515045
5491601933531
54906143125
411062945
54916200185270
413307153140
54906143110
309018615700
4110664101151
2575108923102
549161143536
28341502200
3090910436202
4110648355110
283415424000
283415502000
549169254766001
549166286815007
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411062415
283410802532
283410802632
411062480
54906141766531
514906145130
2723088207007
283412178001
283416906101
54916250010
54916250011
549161321249
549161321005
549162150103
549161330539
4110624100
194900701001
309091043692
42145215062223
283410802332
283410802432
283412178007
283418975959
2723088207006
184357004501

415

309019845001

Konkurzy a reštrukturalizácie
Zvarovacie rohy balk. 41x36x2 mm
4
Dverná kľučka G-K F99 biela1
STV-AV2 F RS
1
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 5x100 64
Fréza 8x14/120 S8
1
Koncovka na štulp k dverám ľavá
8
hnedá
Koncovka na štulp k dverám pravá
8
hnedá
Kľučka okenná L-40 F 10 bronz2
Kľučka okenná L-40 - chróm
2
ECO 01 N 50/55 W - cylindrická vložka 1
BIT PH 25 1/4" x 25 mm
7
Vrták HSS DIN pr. 4,51
Dverná kľučka K-K F 99 biela
2
Skrutkovač uhlový krátky pr. 5
4
BIT 1/4" 6 hr.L 26 TX10
2
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 5x70 120
Rezný kotúč na ocel 115x1,6/22
5
Silikón neutral biely
1
GZRH-T SL nástavec štulp..11
Tesnenie na dvere do krídla
68
Kotva WUS-SK 10x202
50
Vrták 4-špirál. SDS-PLUS 5,5x110
6
U profil na prekrytie
8
Krycí profil
46,5
VENTUS tiahlo 8, 6000 mm
1
VENTUS F200 uholník pre retiazku
1
Výplň dver. sendvič zl.dub/ zl.dub
0,2
900x2150
Skrutka do drevotriesky zap. hl. 5x120 132
Lišta ku fix MD zl. dub
20
Bit skrutkovací Philips2
Skrutkovač uhlový krátky pr. 3
3
Skrutka zap. do dreva WUEPO A2L
70
5x60
Vrták HSS do kovu DIN 338 pr. 1,55
Podložka zasklievacia 5/32
480
Podložka zasklievacia 6/32
500
Vrták HSS do kovu DIN 338 pr. 83
Bit skrutkovací PH2
1
BIT AW 30 1/4" x 25 mm
3
Hadička na vzduch D=8, d=6, PE
7,5
Kanten fix PLUS - zlatý dub
2
Koncovka na hrubý štulp hnedá
30
Madlo C250 biele SC
2
Madlo C250 biele SCE
2
SB FRA U26-62 RS MC
2
Kľučka okenná L-40 F4 - bronz
4
Zámok RVL 35D 16F1
1
SB FRA U26-61 12/7 K RS
4
Vrták HSS do kov DIN338 - pr. 10
1
Komponenty do žalúzií
5
Kotva rámová okenná A2K 10x92
40
Kotúč brúsny 150x6x22,23mm
1
Podložka zasklievacia 3/32
750
Podložka zasklievacia 4/32
800
Kanten fix PLUS - nussbaum
2
Koncovka k posúvačkovej lište 6060
10
Hadička na vzduch D=6, d=4, PE
9,4
Guma upevňovacia 4,5 mm sivá
55
Skrutky zap. hl. do dr. WUEPO A2K
300
4x50
Vrták
príklepový
4-špirál.
SDS
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549161145218
549162853787
549164927941
549164927929
549162853883
28341502330
549169429720001
414410000003
549162853832
549168597120
4110624301
283411192001
413307153139
4110624421
30901164213
549060013235
132355314081
283419518008
413307153135
413307153137
283419916102
28341592219
184351000001
549162847141
549169382180001
184354001500
549164928429
549161145226
549164926634
194900701005
28341894410
549164926207
4110624630
549164933994
549161154608
549161094150
549162824863
283410017188
28341840336
28341840136
411062465
549162841145
549162822471
549162824986
549162848304
549164927119
549164926919
549164926920
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283419C58
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283419C50
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283416060
2834174010071
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283419C622
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283419C51

Konkurzy a reštrukturalizácie
Vrták
príklepový
4-špirál.
SDS
4
8,0x160
FK-F 20-6/20 SL20
GETRIEBE GAM.800
1
GAVM.920-3
5
GAVM.420-2
1
Getriebe gam. 1800-2
2
Tesnenie k dverám sivé
80
Uzatvárací plech SBA.K.94
8
Kladka s račnou a hakom
1
Getriebe GAM.1400-1
3
Stavač dverí 180 mm biely
1
Vrták špirálový HSS 338-N pr. 33
Kanten fix PLUS - oregon
1
Skrutkovač uhlový krátky pr. 4
7
Vrták špirálový HSS 338-N pr. 4,28
Skrutka zap. DIN 7982 A2K 4,2x13- 0,4
SIKU 3D K 3235 - záves perl. GOLD 2
VP.Aluplast 229101/1,5 mm
18
Lišta silbergrau 40 mm
12
Skrutkovač uhlový krátky pr. 1
3
Skrutkovač uhlový krátky pr. 2
6
Endkappe fur braun7
Binder do sprossa
87
Al lišta k prahu PremiDoor
8
Obersch.Osl.600
2
Uzatvárací plech SBS.K.94
27
Sieťovina mäkká 1,5 m šedá8,5
FLUGELLAG:FL.K.20-6-20.WS
10
ZSR
4
Schere SK2. 20-9 RS
5
Distančná podložka ID svetlohnedá
35
Spojník na prah 88+
16
GAK.710 - prevodový profil
1
Vrták HSS do kovu pr. 6,35
M.500-1
21
WSK 134-0,8mm SL
32
MVE biela krytka prítlačn. záves
4
M.350-1
10
Kanten fix PLUS - svetlý dub
3
Rozširovák 30 mm biely 88+
14
Rozširovák 60 mm biely 88+
14
Vrták HSS do kovu DIN pr. 6,52
Stulpgertr.GASM.800
1
MITTENVER.M.250-1
29
MITTENVER.MK.500-1
10
Obersch.OS2.1475-1
2
Stulpgertr. GASM.2300-3
2
EL.KB.6-3-16 RS
6
EL.KB.6-3-16 LS
6
Tesnenie stredové sivé Trocal 88+
120
PVC
List pílový priechodný do dreva
5
Okenná fólia ext.
1
H Schiber 60mm antracit/biela 88+
9
Madlo k dvern.krídlu na posúvačky
4,5
Madlo k dvernému krídlu na posúvačky 5
Spojovník
priečky
a
krídla
k
28
posúvačkám
Lišta rohová k posúv. kr. 6040
42
Páska nalepovacia 50 mm
80
Lišta rohová k pos. rámu dole - hnedá
6
201 E
Koľajnička k posúvačkovému rámu
8
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0,49756
1,6
1,904
5,85
1,4
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28341PKV24
28341CS7-0
283410101012
283412065021
194914140001
194913150001
194900000640
184352220200
28341831646G
54916108044
549161143551
184353101500
283419932100
132359750070
283415925190
283411309001
132355015440
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549164927494
549161140548
283416906102
549164931450
549161203982
549163247130023
54916208136
549164928980
549161208136
549161208140
549164926268
54916111112
549161208141
549161208142
54916111113
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549162844102
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549164926221
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549167009900
283412436
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28341840801
28341832405
549164927943
283411802132
283410802232
28341HO9800
28341ZS7530
28341NP8300
28341892617

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lišta rohová k posúv. kr. 6041
38
Kefkové tesnenie k posúvačkám
100
4,8x6,5
Spojovací profil H 36mm biely
10
Upevňovák stlpik AD varianta PKV24 36
Stulpova krytka biela CS7-0
14
Montážny klin PVC malý
180
Kanten fix PLUS - mahagón /sapeli/
1
Silon
10
Spojka retiazky biela
30
Retiazka na žaluzie, biela
30
Spojka rohová okenná s lemom hnedá 16
Priečka 88+ do krídla biela. s tesnením 6,5
Vodiaca Al koľajnica PremiDoor
26,5
GZMR 1600/1 SL3
Roh vnút. PVC ISSO extr. - biely
12
T-verbinder weiB fur 93020069
Al-wetterschenkel fur 920500 weiss
5,5
T-Verbinder f. 5103/515300 weiss
32
STULP tmavý dub
6
MP1,5 Montážny plech 24 mm
275
Brusný kotúč na oceľ 115x6,0
1
Skrutka zap. do dreva WUEPO A 2L
100
4x50
Zachytávacia nožnica FSR SL
7
Rohový profil E3 F
3
Prevodový profil GAM. 1400-1
3
Dvojfunkčný prvok DFE
9
Nábeh AL.M.F12
19
Otočná brzda DB 11 SL
3
Koncovka na hrubý štulp oker
40
Trojfunkčný prvok TFE
2
Dverová G-K bronz
1
Nožnicové ložisko SL.KS.3-6
3
Rohové ložisko EL.K.3-16 WS
20
Horný profil OS1.600
5
Veko krídlové ložisko K.FL.K.WS
50
Bezpečnostný skl. a uzatv. protikus
10
Prevodový profil GAM.2300.3
1
Výklopný záves KB.K.20-13
52
Otočné ložisko DL.K.20-13 RS
2
Otočné ložisko DL.K.20-13 LS
1
Viacnásobné štrbin.vetranie
20
STV-F 2060 45 92/8 R4 sl
8
Nožnice SK1.20-13.RS
3
Nožnice SK2.20-13.LS
18
Špirál.vŕtak dlhý 340 6,0
2
Verbindungsschiene R SL
22
Prevodový profil GAK. 465
2
Prevodový profil GAM.800
6
Kľučka okenná L-35 F99 biela
49
Madielko biele15
zasklievacia lišta zl.dub, 6mm
30
Zámok 16/35 krátky
1
H Schiber 88+ antracit
2
Štulp 88+ antracit
1
GAVM.1820-4
3
Podložka zasklievacia 1/32
200
Podložka zasklievacia 2/32
700
Manžeta - štulp 80mm,biela
4
Úchyt prahu o rám-šedý
6
Rozširovák 30mm, biely
10
Úchyt križového spojenia na stĺpik 88+ 28
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4110648310260
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556

549164933544
549164966404
184350000583
283419902320
13235VS8320
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549164047001
309123403193
54916205065291
54916205065292
54916205065293
4111550331
54916279441
54916279458
54916279496
54916452079166
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549162852135
549164987411
549164940409
549164937987
549164937709
28341NP0130
28341NP8500
28341896210
549164929914
309018616160
411062050
4110629501
132351702070
28341P4502
28341P4503
28341P4506
283419902388
28341ECOPASS
309999210007
5491601933557
549161121008
2575108923101
28341HO9800P2MOOR
54619ZSSOS
28341HO9320P2NUSS
28341NP8300P2NUSS
28341HO9320AG
28341HO9320P2IO
549164926842
549161055607
549161143445
549205100460

Konkurzy a reštrukturalizácie
Rohový profil E1 F
11
Vrták
príklepový
4-špirál.
SDS
1
10,0x260
Rámový diel RT.DFE-TFE.S
7
VERSCHL.SENS.VS.K.06
9
profil ISSO renol. siete
6,5
Fix orech
1
Výstuha základná 26x30,brugman
2
Vnút.časť krytka biela na štulp
88
Vonk.časť krytka na štulp
18
Valček 45 D1
Madielko balkónové F1 striebro3
Skrutka 7,5 x 182
114
Vŕtak DUAL SDS 6,5 x 260/200
3
Vŕtak DUAL SDS 6,5 x 310/250
1
Špiral.vŕtak predl.1869GS R
4
Vŕtak do kovu 5mm
5
Getr.CS PZ DM17 Gr.100,702802
2
Schliessbl.CS,702987
4
Distanzsteuck CS A0105,703083
2
K-17441-00-0-7 Bef.Set Kippeinw.
4
K-17436-02-0-7
Kettenantr.ELTRAL
1
KS 30/40
Skrutky 5 x 80
100
Skrutka zap. do dreva WUEPO A2L 4
194
x 60
Dvere sieťové
1,87
Príslušenstvo PremiDoor
1
Rozperka W-UR 8 A2L 80/10
140
Podložka vymedzovacia k posuvnému
40
rámu
Uholník otočn.ložisko ER
5
Getriebe GM.U.1750-2 ZN
7
Kippstuck KS.U.60
26
Obersh.OS1.U.1400
14
Schere SK.U.2.20-13.RS
5
Spojovací profil biely 92mm
14
Rozširovací profil 50mm, biely
4
Podložka zasklievacia na fib 88+
360
Rohový profil E2 F
2
Skrutka zap. do dreva 6x160
24
Vrták ultra špir. HSS-0 338-N 5,00 mm 3
Vrták HSS do kovu DIN340 pr. 55
Krytka nášľapná na balkón
6
Podložka zasklievacia 2/45
450
Podložka zasklievacia 3/45
600
Podložka zasklievacia 6/45
300
Fix RAL 5005
1
Pass comfort unit
1
Vzorka
3
ECO 50/60 - cyl.vložka - obojstranná 1
Kľučka okenná L-40 F99 biela
13
Silikón neutral transp. 310 ml
3
Manžeta štulp von.lam.Mooreiche
3
Protiprievanová poistka ZSS.OS
10
Priečnik 96mm von.lam.orech
5,5
Rozširovák von.lam.orech
2
Priečnik 96mm, AG
2,5
Priečnik vonk.lam. IO
5,5
Protiprievanová poistka KBG.OS1
10
CA pánty M8 biele
31
ER 6 SL10
Vŕtak 12x50/87 M10 R
1
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WSK 105 SL
14
T-VERBINDER 930800
58
STULP 76MM S900 PRIR.DUB
4
JEDNO
Valček RF 55
1
Valček 35 D2
Skrutka zap. frez. AMO III A2K 7,5x72 200
STULPFL.GETR. GZR63
Rameno s aretáciou pre OTS
1
Endkappe fuer 93550012
Wasserabdeckkappe rot90
SW 22-20/13 LS SL6
Kanten fix PLUS - siena rosso
1
Kotva rámová okenná A2K 10x112
110
Vyrovnávacia podložka
300
Zasklievacia podložka
1 000,00
Nôž - štvrťmesiac
1
Madielko antracit
6
H-spojka zlatý dub
10
Fix Antracit
5
MK.250-1
3
GEBER VS-KGS.04
9
Spojka rohová zl.dub
4
Podložka 5/45,100 mm
600
Racna 135mm UMSCH
1
Nútené blokovanie MVE/0 SL
3
UNTERFUTTER.FUR SCHNAPP.WS 71
Nožnice SK.2.20-13.RS
2
Veko nožnicového závesu
80
Veko nožnicového ložiska
46
Prevodový profil GAVM 300-2
2
Nožnice SK1.20-13.LS
6
Prevodový profil GAMA 2300.3 D35
1
Rohový profil ER 1 C SL
1
Horný profil OS2.1250-1
1
Krídlové ložisko FL.K.20-6-28 WS
12
FLUGELLAG.FL.KA.20-6-20
17
FLUGELLAG.FL.K.F1
30
Výplň
1
CL súprava K-M 35mm biela
2
Podložka zasklievacia 4/45
600

ks
ks
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3,12023

0,24
18,10

24
24

1

13,41167

5,37

24
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8,96236
4,58003
0,17
10,76722
12,41
1,68824
0,105
1,19833
6,80001
0,369
0,05462
0,035
24,58
2,16333
8,63
6,3296
0,912
10,324
11,72
0,075
17,99
0,8
0,07163
1,35
0,03
0,03
1,4
1,1
12,5
1,8
1,9
0,95833
0,82
0,47
75
29,24
0,065

0,90
0,92
3,40
67,83
1,24
2,03
0,95
0,72
0,68
4,06
1,64
3,50
2,46
1,30
8,63
3,17
0,27
9,29
4,69
4,50
1,80
0,24
0,51
0,27
0,24
0,14
0,28
0,66
1,25
0,18
0,19
1,15
1,39
1,41
7,50
5,85
3,90

24
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24
24
24
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24

Priečnik 96mm vonk.lam.Grau

6,5

m

6,84

4,45

24

Skrutka zap. hl.plast. okná 3,9x38
Špirál.vŕtak 338 TITAN 3.0
Vŕtak úder.dual SDS 6x160/100
Komplet balk. K-K biela
Spojovací profil, vonk.lam.zl.dub
Rozširovák 30mm zl.dub obojstr.
Sendvičová doska 44mm
Prevodový profil GAVM 620-2
Zachycovací postroj
Tlmič pádu+lano
Karabina
Rolex samonavíjací zachyt.pádu
Rezný kotúč ocel/INOX 150x1,6
Spojovací profil 20mm
Spoj.profil AG vonk.lam.
Stĺpik 90mm,biely
Úchyt stĺpika, titan
Adaptér
Výstuha základná,rám,krídlo
Výstuha do stĺpika 73

200
5
7
4
2
9
0,43
3
2
2
4
1
7
4
3,5
13
4
2
20
1

603
ks
ks
ks
m
m
m2
ks
ks
ks
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m
m
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0,0261
0,605
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15,3
2,64
5,09
61,162
1,65
16,8
15
3
47,04
1,46571
2,81
4,904
3,8128
1,362
5,06
0,8918
1,892

0,52
0,30
2,95
6,12
0,53
4,58
2,63
0,50
3,36
3,00
1,20
4,70
1,03
1,12
1,72
4,96
0,55
1,01
1,78
0,19
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664
665
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667
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28341PP476V
28341BRUEG002
28341BRUEG001
28341KOK9016
13235MT8500076
13235405040073
28341NP8200
28341VA7210
28341KOK8019
13235405015
28341ZVR60x40x2
28341HO9800P21
28341HO9800P2NUSS
28341ES9810005
28341ES9810007
28341ES9810008
28341ZS9800005
28341BRUEG70AD
28341HO9800P5ZD
28341ES9800008

Konkurzy a reštrukturalizácie
Podparapetný profil
Tesnenie dorazové čierne
Tesnenie zasklievacie čierne
Krytka biela 9016
Výstuha 50x3mm
Výstuha 30x40 1,5mm
Rozširovák 10mm biely
Okapnica k prahu
Okapnička klasik, hnedá
Výstuha 1,5mm
Dverové rohy - výstuha
Manžeta - štulp, zl.dub jedn.
Manžeta - štulp, orech,jedn.
Vonk.časť krytky na štulp,caramel
Vonk.časť krytky na štulp, hnedá
Vonk.časť krytky naštulp,čierna
Krytka na manžetu-štulp,caramel
Vyrovnávacia podložka 70
Manžeta-štulp 80mm zl.dub obojstr.
Vnút.krytka na štulp, čierna

81
233
190
62
9
12
3,5
6
336
6
3
12
1,5
96
80
50
12
1 500,00
3
30
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8,42
0,03
1,7934
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5,80742
5,86
0,22
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0,22
1,25
0,03833
8
0,81

8,73
6,99
5,78
0,19
3,97
2,68
0,91
5,05
1,01
1,08
2,07
6,97
0,88
2,11
1,76
1,10
1,50
5,75
2,40
2,43
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(ďalej len „Hnuteľné veci SKLAD 24“)

HNUTEĽNÉ VECI – HLAVNÝ SKLAD – SKLAD 25
Por.
č.
súp.zlož.
Kód produktu Názov produktu
majetku
677
413712650000 LOPATA AL veľká
678
727517010007 Kapce pánske
679
416524024693 MODEL SKRABAKA LAVY 24693 - M
680
416524024692 MODEL SKRABAKA PRAVY 24692 - M
681
724912368624 RUKAVICE 5 PRSTE682
314545128000 LANO 28,0 STN 024345.41683
715189000002 MONT.SUPR. KL. + LOGO684
733279277506 USIANKA PANSKA685
715189136263 KABAT 3/4 PRESIVANY686
727217160028 KANADY687
715189253914 Oblek banský
688
715189256026 OBLEK PANSKY MOFOS F 57955689
416524245331 MODEL PRIDRZNA TYC I690
416524239801 MODEL PRIDRZNA TYC II691
416524245341 MODEL DELIACA STENA I692
416524239793 MODEL DELIACA STENA II693
535920090600 KLADIVO 4-DJ-600694
724912354345 RUKAVICE TEPLE695
217111221113 Kyslík technický 6,43 m3
696
545311580300 PUTA697
545311580310 PUZDRO NA PUTA698
546011580300 Obušok
699
546011580310 PUZDRO NA OBUSOK700
616812304010 Štetec 1"
701
614367629520 Násada do krompáča
702
235215601248 Tmel Elastic 300 C
703
616521120318 Metla ciroková
704
614367321320 Násada do lopaty
705
715150116111 Nohavice maskačové
706
727217160028 Kanady
707
421452125122 Kotúč rezný 125X1x22
708
413712180001 Odhrňovač snehu
709
626713455521 Vrece pap 50 kg 2xSC - BN
710
616511320171 Zmeták lakavaný
711
728217758104 Čižmy gumové pánske S5 žlté

Množstvo Mj
3
2
1
1
26
68
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
242
12
2
1
1
4
6
3
5
2
2
15
1
1
10
3
1 420,00
3
1

ks
pár
ks
ks
pár
m
651
ks
ks
606
651
651
ks
ks
ks
ks
ks
pár
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
pár
ks
ks
603
600
pár

Jednotková
cena
3,51
19,2833
534,58806
534,58806
0,46154
8,33
21
3,52
16,85
14,99
38
32,86198
379,80482
396,36859
663,51324
663,11492
11,94981
1,0833
15,205
15,0634
12,27179
6,97404
2,76616
0,312
1,63
2,87
2,3
1,52
11,65792
18,2175
0,84
8,58
0,2292
3,84
13,47

Súpisová
hodnota
1,05
3,86
53,46
53,46
1,20
56,64
16,80
0,35
1,69
1,50
3,80
6,57
37,98
39,64
66,35
66,31
289,19
1,30
3,04
1,51
1,23
2,79
1,66
0,09
0,82
0,57
0,46
2,28
1,17
1,82
0,84
2,57
32,55
1,15
1,35
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715188216003
728217168108
715189116002
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549164250101
411290300300
694345142305
413712650001
723401211004
793512135001
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514000000200
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286210000000
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Zámok visiaci 45 liatinový
2
Monterky pánske s náprsenkou
1
Čižmy gumofilcove
1
Plášť pracovný modrý
2
Chránič sluchu EAR
30
Vrece pap 50 kg 2xSCmletý baryt fólia
5,22
ventil
Piecka priemyselná typ14369 2 kW
1
400V
Maskáčová súprava zateplená
1
Oxid uhličitý 30 kg
1
Vložka FAB
4
list pílový na kov
45
handra tkana - Frieb
6
Lopata AL veľká s násadou
1
Opások kožený 4 cm
1
Prilba stavebná
8
Rukavice TOP NAP
31
Násada na MOP RZ
2
Opások kožený 2,5cm
13
Kotúč rezný 150x1x22,2
20
Kotúč rezný 180x1,6x22,2
5
MODEL VYLO¦ENIE VEKA 24532
1
Štetec plochý 50
1
Bunda maskačová bez podšívky
1
Vidly 4-hrote
1
Zváračka-invertor ARC 200DC 230V
1
Vrece pap 25 kg 2SC Baryt mletý
28 528,00
Kotúč brúsny 150x6,0x22
3
Spojka VPS 0,3
1
MODEL CELNE VYLOZENIE I1
Tričko čierne dlhý rukáv
4
Vrecia PE 60x100
25
Bunda banska
11
Nohavice banské
13
Čižmy gumové pánske
2
MODEL CELNE VYLOZENIE II1
Acetylén 6 kg
2
REMEN KLINOVY 15J/5-5000LM2
Kotúč brúsny 180x6,0x22
5
Nohavice monterkové
2
hrable
4
Čiapka šiltovka čierna
1
Big-bag 70x90x85
305

ks
ks
pár
ks
pár

Deň vydania: 10.03.2021
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11,28753
14,175
11,006
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1,13
1,42
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36,12
27,9
3,06
0,13
0,72
5,07
3,703
3,25
1,6
1,54
2,8
1,01
1,21
418,54212
0,39
15,77008
2,94
285,71
0,15891
1,09
565
517,65916
2,97
0,4
18,64
16,94923
10,9365
449,41247
40,355
75,31368
1,63
11,135
2,7585
1,5
4,9

3,61
2,79
1,22
0,59
0,43
0,51
0,37
2,60
4,96
0,31
3,64
2,02
0,61
41,85
0,04
1,58
0,29
28,57
453,34
0,33
56,50
51,77
1,19
1,00
20,50
22,03
2,19
44,94
8,07
15,06
0,82
2,23
1,10
0,15
149,45
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(ďalej len „Hnuteľné veci SKLAD 25“)

(ďalej len „Hnuteľné veci“),

ktoré sú zapísané do súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, súpis ktorej bol zverejnený Obchodnom
vestníku č. 11/2020 zo dňa 17.01.2020 (v zmysle zmeny súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020), a to tak, že Správca ich speňaží spôsobom
podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje 3. kolo verejného ponukového konania na odplatný predaj za
nasledovných podmienok:

1. Predmet verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Hnuteľné veci uvedené vyššie. Hnuteľné veci sa budú v rámci verejného ponukového konania
speňažovať ako nasledovné súbory vecí:
i. Hnuteľné veci SKLAD 2A
ii. Hnuteľné veci SKLAD 24
iii. Hnuteľné veci SKLAD 25
b. Záujemcovia sú oprávnení v rámci jednej záväznej ponuky predložiť ponuku len na jeden
jednotlivo určený súbor vecí podľa vyššie uvedenej kategorizácie (tzn. Hnuteľné veci SKLAD
2A, Hnuteľné veci SKLAD 24 a Hnuteľné veci SKLAD 25). V prípade záujmu o viacero súborov
vecí je potrebné pre každý súbor vecí podať samostatnú záväznú ponuku.

2. Náležitosti ponuky
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami verejného ponukového konania stanovenými nižšie
doručená správcovi v listinnej podobe a to osobne alebo poštou v zalepenej obálke opatrenej výrazným
a viditeľným označením „3. kolo (resp. 4. kolo alebo 5. kolo) ponukového konania: 31K/21/2019 – SKLAD (+
uvedenie označenia príslušného skladu, napr. 2A, 24 alebo 25 v závislosti od záujmu o konkrétny súbor vecí)
NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Ing. Viliam Lafko,
Murgašova 3, 040 01 Košice (ďalej len ako „Správca“), správca konkurznej podstaty úpadcu SABAR, s.r.o., so
sídlom Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, IČO: 36 191 621. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená
správcovi do 20 dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené a nebude na ne prihliadať.
Záväznú ponuku doručenú Správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
minimálne po dobu 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Každý záujemca môže predložiť najviac
tri záväzné ponuky, v rámci ktorých je možné prejaviť o záujem o každý jeden súbor vecí (tzn. v rámci jednej
záväznej ponuky je možné prejaviť záujem len o jeden súbor vecí) . Záväzná ponuka musí byť podpísaná osobou
oprávnenou konať za záujemcu. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo),
b. označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným podmienkach verejného
ponukového konania,
c. návrh kúpnej ceny v mene EUR,
d. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní, v prípade fyzickej osoby overenú kópiu občianskeho preukazu,
e. doklad o poukázaní preddavku na úhradu kúpnej ceny vo výške 500,00 EUR v prospech účtu Správcu a
uviesť číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu,
f. dohoda o zmluvnej pokute.
Záväzná ponuka záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.

3. Preddavok na úhradu kúpnej ceny
Každý záujemca je povinný zložiť preddavok na úhradu kúpnej ceny vo výške 500,00 EUR a táto musí byť
pripísaná na účet konkurznej podstaty vedený vo Fio banka, a.s., „SK68 8330 0000 0026 0173 7525“, VS:
36191621, najneskôr v posledný deň lehoty na podanie ponúk. V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje
obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet konkurznej podstaty je každý
záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Preddavok na úhradu kúpnej ceny sa v prípade úspechu
záujemcu v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude preddavok na úhradu
kúpnej ceny vrátený do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet
uvedený záujemcom.

4. Dohoda o zmluvnej pokute
Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje:

„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v
obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí
kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženého
preddavku na úhradu kúpnej ceny, ktorý za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženým
preddavkom.“

5. Obhliadka predmetu verejného ponukového konania
Záujemcovia o kúpu predmetu verejného ponukového konania sa môžu zúčastniť obhliadky. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej doby trvania verejného ponukového konania po dohode so Správcom na
lafko.spravca@gmail.com.

6. Vyhodnotenie verejného ponukového konania
a. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
o čom spíše zápisnicu. Sken zápisnice vrátane skenov predložených záväzných ponúk Správca
bezodkladne po otvorení obálok zašle príslušnému Zabezpečenému veriteľovi.
b. Predložené záväzné ponuky podliehajú schváleniu Zabezpečeného veriteľa. Zabezpečený veriteľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky alebo ktorúkoľvek záväznú ponuku. Týmto nie je
dotknuté právo Zabezpečeného veriteľa poveriť Správcu zrušiť verejné ponukové konanie a vyhlásiť nové
kolo verejného ponukového konania.
c. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 30 dní odo dňa otvorenia obálok. Správca vyhodnotí
ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, vopred odsúhlaseného Zabezpečeným veriteľom,
ktorý spĺňa podmienky ponukového konania a ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Vzhľadom na predmet verejného ponukového konania môže mať verejné ponukové konanie viacero
víťazov.
d. V lehote do 30 dní odo dňa otvorenia obálok správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku
a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal
víťaznú ponuku, na uzatvorenie kúpnej zmluvy a doplatenie zostatku kúpnej ceny a to v lehote do 10 dní
odo dňa doručenia výzvy správcom. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky
na účet, ktorí uvedú v písomnej ponuke najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
e. Víťazný záujemca je povinný do 3 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz hnuteľných vecí, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy.

S pozdravom

V Košiciach, dňa 01.03.2021
Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

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

294

