Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

K013671
Spisová značka: 33K/32/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SPEKTRA spoločnosť s ručením obmedzeným v
likvidácii, so sídlom Červenej armády 35, 811 09 Bratislava, IČO: 17 315 239, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr.
Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPEKTRA
spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, so sídlom Červenej armády 35, 811 09 Bratislava, IČO: 17 315 239,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: SPEKTRA spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii, so sídlom Červenej armády 35,
811 09 Bratislava, IČO: 17 315 239, predbežného správcu: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská
25/A, 821 01 Bratislava, zn.sp.: S1238.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K013672
Spisová značka: 2K/66/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Srnka, s.r.o.,
Mičinská cesta 14528/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 743, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP,
k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 35 704 713 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - VB LEASING SK, spol. s r.o.,
Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 31 378 528 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške zapísanej v konečnom
zozname prihlásených pohľadávok pod č. 43
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013673
Spisová značka: 2K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Mix Design, s.
r. o., so sídlom 985 31 Trebeľovce 39, IČO: 31 370 152, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21102/S, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a predbežného správcu Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2.
II. U s t a n o v u j e KORE management, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen do
funkcie predbežného správcu dlžníka Mix Design, s. r. o., so sídlom 985 31 Trebeľovce 39, IČO: 31 370 152.
III. U k l a d á odvolanému predbežnému správcovi p o v i n n o s ť do 3 dní od ustanovenia nového správcu
predložiť novému predbežnému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový predbežný správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV. Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu
predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od
ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013674
Spisová značka: 2K/37/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Lauroba Drevo a Dýha, spol.
s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Ďumbierska 2, IČO: 36 636 983, správcom konkurznej podstaty ktorého je
HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10342/S, uznesením č. k. 2K 37/2009 - 402 zo dňa 07. 01.
2021 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013675
Spisová značka: 2K/41/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladislav Dratva - ZPaR, s
miestom podnikania 976 67 Závadka nad Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676, správcom konkurznej podstaty
ktorého je Ing. Jozef Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K
41/2010 - 326 zo dňa 07. 01. 2021 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 12. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

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

2

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

K013676
Spisová značka: 2K/33/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Šuraba, nar. 09. 05.
1979, bytom 023 31 Rudina 231, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Janka Dobrocká, so sídlom
kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8, uznesením č. k. 2K 33/2014 - 157 zo dňa 08. 01. 2021 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013677
Spisová značka: 2K/5/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu APANU s.r.o., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Námestie SNP 16, IČO: 50 830 554, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 31805/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 5/2019 - 186 zo dňa 08. 01. 2021 povolil
vstup nového veriteľa - QUENTARA INVESTMENT LLC, so sídlom 701 S Carson St Ste 200, Carson City, NV 89701,
USA, číslo spoločnosti E0079832018-6 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - VERMILION
ASSOCIATES LLC, so sídlom 309 Court Avenue, Suite 813, Des Moines, IA 50309, USA, číslo spoločnosti 540070.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 03. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013678
Spisová značka: 2K/50/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Valach, nar. 09.
02. 1963, bytom Malachitová 5739/13, 974 05 Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Marínu Zacharovú, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica.
II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Recovery Solutions, k.s., so sídlom kancelárie 960
01 Zvolen, Stráž 223
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013679
Spisová značka: 5R/1/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
REMOS Zvolen, s.r.o., so
sídlom 962 21 Lieskovec, Hrádocká 18, IČO: 36 032 506, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5589/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie zo dňa 05. 02. 2021, takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka REMOS Zvolen, s.r.o., so sídlom 962 21 Lieskovec, Hrádocká 18,
IČO: 36 032 506, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 5589/S.
II. Súd uznáva toto konanie za hlavné insolvenčné konanie.
III. Súd u s t a n o v u j e do funkcie reštrukturalizačného správcu Licitor recovery k.s., značka správcu S1388, so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 6, IČO: 45 393486.
IV. Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie
(odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku).
V. Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko, alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku dlžníka
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku dlžníkom alebo k vzniku
ručiteľského záväzku dlžníka,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, tj.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na, ktorého základe dlžník poskytne alebo sa
zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe
získa alebo má získať,
h)
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
i)
akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka v hodnote prevyšujúcej 20.000,00 Eur alebo viacerých
peňažných záväzkov dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 40.000,00 Eur v priebehu šiestich (6)
mesiacov,
j)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 25.000,00 Eur,
k)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok
dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch (3) mesiacov,
l)
pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s
dlžníkom,
m)
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s dlžníkom v
rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o peňažných a/alebo
nepeňažných nárokov zamestnanca voči dlžníkovi po skončení pracovného pomeru,
n)
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných
právnych úkonov, na základe, ktorých by dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných ustanovení
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom
ustanoveným zákonom,
o)
plnenie peňažných záväzkov dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
p)
každý právny úkon medzi dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými
osobami veriteľov dlžníka,
q)
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok, ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
správcom, zo strany dlžníka podľa ustanovenia § 124 ods. 7 ZoKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania nároku
vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
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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(§ 362 CSP).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že
sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZoKR).
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 ZoKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR). Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1 druhá veta ZoKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZoKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZoKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
Účastník reštrukturalizačného 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 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K013680
Spisová značka: 26K/36/2015
Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: LIFTEX, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO:
36 192 970, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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041 90 Košice, IČO: 42 499 500, do pohľadávok vedených u správcu konkurznej podstaty pod č. 170 - 190 v
celkovej výške 1707,10 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré možno podať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 15.3.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013681
Spisová značka: 30R/1/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice,
IČO: 36 570 133, zastúpený advokátom JUDr. Michal Michalovčík, so sídlom: Makovická 768/20, 089 01 Svidník,
pracovisko: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie
rozhodol
Začína
reštrukturalizačné
Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 570 133.
Poučenie:

konanie

voči dlžníkovi: JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.,

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie.
Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky (§ 114 ods. 1 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
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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g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Košice I dňa 16.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K013682
Spisová značka: 30OdK/54/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Boris Melničák, narodený: 08.10.1961, bytom: Košice- Myslava
1096, 040 16 Košice- Myslava, podnikajúci pod obchodným menom: Boris Melničák - BOPRENAS export - import s
miestom podnikania: Košice- Myslava 1096, 040 16 Košice- Myslava IČO: 11 996 315 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 04.11.2020, 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: Boris Melničák, narodený: 08.10.1961, bytom: Košice- Myslava
1096, 040 16 Košice- Myslava.
II.
Zbavuje dlžníka: Boris Melničák, narodený: 08.10.1961, bytom: Košice- Myslava 1096, 040 16 Košice
- Myslava, 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. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01
Košice, zn. správcu: S1588.
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. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040
01 Košice, zn. správcu: S1588; 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. D14-159/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie: Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu: S1588; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

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

7

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
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)
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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
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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 15.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K013683
Spisová značka: 30OdK/55/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Eva Csájiová, narodená: 06.06.1958, bytom: Veľká Ida 353, 044
55 Veľká Ida, 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: Eva Csájiová, narodená: 06.06.1958, bytom: Veľká Ida 353, 044
55 Veľká Ida.
II.
Zbavuje dlžníka: Eva Csájiová, narodená: 06.06.1958, bytom: Veľká Ida 353, 044 55 Veľká Ida,
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: Areko Group, k. s. , so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1689.
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: Areko Group, k. s. , so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1689; 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. D14-160/2021 na účet správcu
podstaty: Areko Group, k. s. , so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1689; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
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
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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nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 15.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K013684
Spisová značka: 3OdK/63/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kováč, nar. 26.12.1982, Papín 163, 067 33 Papín, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Kováč PE.KO., IČO: 32372639, s miestom podnikania 06733
Papín 163, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Kováč, nar. 26.12.1982, Papín 163, 067 33 Papín,

II.
ustanovuje: JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad 058 01,
IČO: 42227330,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, Poprad 058 01, IČO: 42227330, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č.188/2021.

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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K013685
Spisová značka: 1K/3/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Naska, s.r.o., so sídlom 082 43 Sedlice 94, IČO: 36 507
652 o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka: Naska, s.r.o., so sídlom 082 43 Sedlice 94, IČO: 36 507
652,
II.
Poprad,

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate a to
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
VIII.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad preddavok na úhradu nákladov
malého konkurzu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie,
položka 3/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom. (§ 106c ods. 3 ZKR)
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
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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zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 16.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K013686
Spisová značka: 1K/19/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
KŠX s.r.o., so
sídlom Štefánikova 78, 085 01 Bardejov, IČO: 51 180 341, správcom ktorého je Správcovská a konzultačná, k. s., so
sídlom kancelárie Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, IČO: 53 089 570 o odmene a náhrade výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
priznáva Správcovská a konzultačná, k. s., so sídlom kancelárie Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad, IČO: 53 089 570 za
výkon funkcie predbežného správcu paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 02.12.2020 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 27/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 16.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K013687
Spisová značka: 40K/2/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar.
15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom
kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, na návrh správcu uznesením č.k.
40K/2/2017-197 zo dňa 14.1.2021 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.3.2021.

Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K013688
Spisová značka: 28K/8/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a. s. v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze so sídlom 913 26 Motešice, IČO 36 297 526, ktorého správcom je Slovenská správcovská a
reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 44 088 833, značka správcu S1240,
na návrh správcu uznesením č.k. 28K/8/2009-954 zo dňa 17.2.2021 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.3.2021.
Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K013689
Spisová značka: 39R/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MÄSOTOP, s. r. o. v
konkurze so sídlom Ovocná 205, 955 01 Topoľčany, IČO 36 539 431, ktorého správcom je B.F.B. správcovská, v.o.s.
so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, na
návrh správcu uznesením č.k. 39R/1/2013-765 zo dňa 14.1.2021 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.3.2021.

Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2021
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K013690
Spisová značka: 25K/7/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGRO ITALIA s.r.o. v likvidácii, IČO: 46 585
516, Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.: 29228/T, predbežným správcom ktorého je: Mgr. Andrej Riško, so sídlom kancelárie: Halenárska 13, 917 01
Trnava, značka správcu: S2018, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: AGRO ITALIA s.r.o. v likvidácii, IČO: 46 585
516, Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané. Odvolanie len proti odôvodneniu
rozhodnutia nie je prípustné.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa 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). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K013691
Spisová značka: 28K/16/2018
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Aviatico, s.r.o., IČO 46 544 801,
Pekárska 11, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 38136/T
správcom ktorého je: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Trnava 917 01, Vajanského 7673/40, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Aviatico, s.r.o., IČO 46 544 801, Pekárska 11, Trnava,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 38136/T, z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K013692
Spisová značka: 2OdS/5/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Radovan Kučera, nar. 22.01.1979, trvale bytom Konevova
3930/5, 036 01 Martin, korešpondenčná adresa Majakovského 8, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom
Radovan Kučera, s miestom podnikania Konevova 3930/5, 036 01 Martin, IČO: 37 769 596, správcom ktorého je
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 01 Žilina, S1989, v konaní o určení splátkového
kalendára, takto
rozhodol
Návrh splátkového kalendára, predložený súdu dňa 11.2.2021, vracia správcovi na prepracovanie.
Správca je povinný prepracovaný návrh splátkového kalendára predložiť súdu v lehote 30 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejním v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 15.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K013693
Spisová značka: 1OdK/10/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matej Hoferica, nar. 01.02.1988, trvale bytom mesto Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín, do 24.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Matej Hoferica, s miestom
podnikania Pelhřimovská 1195/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 44 004 541, korešpondenčná adresa: Royova 27, 831 01
Bratislava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Bratislava, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Matej Hoferica, nar. 01.02.1988, trvale bytom mesto Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín.
II.
Ustanovuje správcu: Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, IČO: 51
986 680, značka správcu S 1914.
III.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
11.03.2021 vedený pod položkou registra 72/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 16.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K013694
Spisová značka: 1OdK/45/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Smejkal, nar. 25.02.1973,
trvale bytom A. Medňanského 2362/6, 036 08 Martin - Priekopa, správcom ktorého je JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom
kancelárie Štrková 95/21, 010 09 Žilina, značka správcu S 1967, takto
rozhodol

I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Ľuboš Gilk, so sídlom kancelárie Pivovarská 1058, 010 01 Žilina, IČO: 52 436
292.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01
Čadca, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie a odovzdať mu správcovský spis.
IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
prihlasovali u novoustanoveného správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022
01 Čadca, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
V. Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 125,- eur na účet ustanoveného správcu
v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 15.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.N. Gastro, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 923 334
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/52/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/52/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurze na majetok úpadcu B.O.N. Gastro, s.r.o., so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 923 334,
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 3K/52/2014, správca úpadcu BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669
415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 a
súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na:
office@bankruptcy.sk.

V Bratislave, dňa 17.03.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K013696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednaričová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2442/82, 851 04 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1949
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/224/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/224/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Zverejnenie rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty a zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.07.2019, ktoré bolo zverejnené v OV č. 148/2019 dňa
02.08.2019 bol ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka MS Alpex, k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33,
811 03 Bratislava, značka správcu S1859.
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

26

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

Pri výkone svojej činnosti podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca zistil, že jediným speňažiteľným
majetkom dlžníka je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 na nehnuteľnostiach, ktoré sú zapísané na Liste
vlastníctva č. 1025, okres Pezinok, Obec Viničné, kat. územie Viničné.
Správca oslovil všetkých ďalších spoluvlastníkov predmetnej nehnuteľnosti, ktorí boli zároveň oprávnenými
osobami na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty podľa §167r ZKR. O vykúpenie prejavil záujem jeden
z oslovených, s ktorým bola uzatvorená zmluva vo forme notárskej zápisnice podľa §167k ods. 7 ZKR.
Oprávnená osoba podľa §167r ods. 1 ZKR so súhlasom dlžníka vykúpila predmetnú nehnuteľnosť za cenu
stanovenú znaleckým posudkom.
Do konkurzného konania sa v lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili nasledovní veritelia:
·
·
·
·

EX CREDIT, a.s.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
BENCONT COLLECTION, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s. ktorá si súčasne prihlásila zabezpečovacie právo

Po uplynutí základnej prihlasovacej si pohľadávky prihlásil veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa tvorí majetok do výšky prihlásenej zabezpečenej pohľadávky.
Všeobecnú podstatu tvorí majetok prevyšujúci prihlásenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa. Jediným
speňažiteľným majetkom v tomto konkurze bola vyššie uvedená 1/6 nehnuteľností.
Na základe vyššie uvedených skutočností správca zverejňuje rozvrh výťažku z oddelenej podstaty nasledovne:
Rozvrh výťažku (podľa § 167u Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii)
Výťažok zo speňaženia konkurzných podstát (§ 167r ZKR)
Náklady konkurzu (§ 167t ZKR)
Výťažok zo speňaženia konkurzných podstát po odpočítaní
nákladov konkurzu (§ 167u ods. 2 ZKR)
- z toho:
- výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty
- výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Prihlásené pohľadávky proti oddelenej podstate spolu
- z toho:
- Slovenská konsolidačná, a.s.

v EUR
19667,00
4072,05
15594,95
878,00
14716,95
877,53

uspokojenie prihlásených
pohľadávok v %

877,53

100%

877,53

100%
100%
100%
100%
100%
100%

26,98
1484,25
90,79
740,65
4425,58
2901,49

Prihlásené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu
- z toho:
- EX CREDIT, a.s.
- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
- BENCONT COLLECTION, a.s.
- BENCONT COLLECTION, a.s.
- POHOTOVOSŤ, s.r.o.
- POHOTOVOSŤ, s.r.o.

9669,74

Odovzdať úpadcovi po zrušení konkurzu (§102 ZKR ods.6.)

5047,68

26,98
1484,25
90,79
740,65
4425,58
2901,49

uspokojenie prihlásených
pohľadávok v EUR

Správca vyzýva prihlásených veriteľov aby mu oznámili čísla svojich bankových účtov, a to mailom na adresu
správcu: msalpex@gmail.com alebo poštou na adresu správcu: Palisády 33, 811 06 Bratislava. Zároveň
upozorňuje prihlásených veriteľov, že v zmysle §167u ods. 3 : „Plnenia pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť
bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu.“
V Bratislave, dňa 17.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MS Alpex, k.s.
Správca S1859

K013697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňažovanie majetku - výsledok ponukového konania
Predmet speňaženia: lesné pozemky
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v II. kole ponukového konania
na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúkol na predaj spolu 35 spoluvlastníckych podielov
nehnuteľností podliehajúcich konkurznej podstate zapísané v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou
položkou 1 (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 a spresnenie hodnoty v č. 18/2021 zo
dňa 28.01.2021). Lesné pozemky v obci Veľké Rovné v katastrálnom území Veľké Rovné podľa nasledovnej
výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov v celkovej súpisovej hodnote 4.995,- Eur:
Poradové číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Výmera v m2
26218
368389
6187
150
70
986
17
21
16
30
31
6187
150
70
986
17
21
16

Číslo LV
3173
7010
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184

Parcelné číslo
1856
1857
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10
14811/11
14811/12
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10

Spoluvlastnícky podiel
8/320
8/320
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128
1/128

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

30
31
6187
150
70
986
17
21
16
30
31
3323
1215
3323
1215
3323
1215
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11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11184
11185
11185
11185
11185
11185
11185

14811/11
14811/12
14811/1
14811/3
14811/6
14811/7
14811/8
14811/9
14811/10
14811/11
14811/12
14811/2
14811/4
14811/2
14811/4
14811/2
14811/4

Deň vydania: 22.03.2021
1/128
1/128
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
3/320
1/128
1/128
1/128
1/128
3/320
3/320

Zverejnené podmienky ponukového konania boli nasledovné:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná za všetkých 35 spoluvlastníckych podielov a bez akýchkoľvek
obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “37OdK/47/2019 – ponuka LP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 10 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny
a v prípade, že príslušný odbor katastra odmietne vykonať vklad do KN.
V súlade s vyhlásenými podmienkami v II. kole ponukového konania v stanovenej lehote predložili písomné
ponuky a zložili zálohy na kúpne ceny nasledovní záujemcovia:
1. Ing. Ladislav Zimerman, PhD., Ing. Katarína Zimermanová, PhD., Tomášiková 2465/59, 058 01 Poprad.
Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu vo výške 409,00 EUR.
2. RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc., Michalovská 23, 040 11 Košice. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu
cenu vo výške 709,00 EUR.
3. JUDr. Marianna Šusteková, LL.M, Ul. 1. mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou. Záujemca v lehote
zložil zálohu na kúpnu cenu vo výške 257,00 EUR.
4. EMEAN, s.r.o. Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, IČO: 45 908 702. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu
cenu vo výške 1.007,00 EUR.
5. Daniel Rančák, Obežná 8563/2, 010 08 Žilina. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu vo výške
731,41 EUR.
V súlade s ustanovením ods. 1 § 167p Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii prihliada sa iba na tie
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

29

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

ponuky, v ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v lehote v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu. Túto podmienku všetci záujemci splnili. V súlade s uvedeným ustanovením rozhoduje najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Najvyššiu kúpnu cenu ponúkol a v plnej výške na príslušný účet zložil záujemca: EMEAN,
s.r.o. Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, IČO: 45 908 702. Ponúknutou cenou vo výške 1.007,00 EUR sa tak stal
úspešným záujemcom v II. kole ponukového konania a nie je preto potrebné vyhlásiť ďalšie kolo. Neúspešným
záujemcom budú zložené zálohy v plnej hodnote vrátené späť na príslušné účty. V prípade, ak oprávnené osoby
v súlade s § 167r Zákona č. 7/2005 nevyužijú svoje právo a v lehote do 10 dní od skončenia ponukového konania
neuhradia na účet správcu najvyššiu sumu dosiahnutú v ponukovom konaní, bude s úspešným záujemcom
uzatvorená zmluva o prevode majetku. Konanie voči príslušnému katastru nehnuteľností, poplatky spojené
s prevodom a vkladom na katastri nehnuteľností zabezpečuje a uhrádza v plnom rozsahu kupujúci.
Zverejnením výsledku ponukového konania v Obchodnom vestníku SR sa toto ponukové konanie považuje za
skončené.

K013698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 722 219
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/24/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/24/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 5: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 21,10 Eur, pohľadávka č. 2 v celkovej výške 44,90 Eur, pohľadávka č. 3 v celkovej výške 49,80 Eur,
pohľadávka č. 4 v celkovej výške 8,90 Eur, pohľadávka č. 5 v celkovej výške 24,80 Eur, pohľadávka č. 6
v celkovej výške 5,50 Eur, pohľadávka č. 7 v celkovej výške 30,- Eur, pohľadávka č. 8 v celkovej výške
100,- Eur, pohľadávka č. 9 v celkovej výške 60,- Eur, pohľadávka č. 10 v celkovej výške 2.693,98 Eur.
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 17.03.2021
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K013699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Altener s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 17, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 724 297
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2019 S1768
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
8K/39/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Opätovné vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj súboru majetku úpadcu:
Vzhľadom na nemožnosť úspešného uskutočnenia 1. kola ponukového konania vyhláseného v OV č. 8/2020 dňa
14.01.2021 z dôvodu účinnosti novely 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 č. 9/2021, ktorá sa stala účinnou dňa 19.01.2021, vyhlasovateľ INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca
úpadcu Altener s.r.o., so sídlom Palárikova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 36 724 297 (ďalej len „Úpadca“), týmto
v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu opätovne ponúka v I. kole ponukového konania na predaj
súbor zložiek majetku Úpadcu – hnuteľné veci, ktorých súpis bol zverejnený v OV č. 15/2020 dňa 23.01.2020 pod
poradovým číslom 1 až 14 v časti A: HNUTEĽNÉ VECI, a to konkrétne:
Súpisová hodnota za 1 Počet
kus
kusov
44 EUR
1
450,84 EUR
1
207,06 EUR
2

Číslo Druh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konvertor RS-232 na EIA-485 konektor (dodávateľ Centrosolar AG)
G3 inverter 1024 (dodávateľ Clayton power)
Sínusový menič 12Vdc/230Vac (dodávateľ: Studer Innotec)
Externý LCD displej pre TS alebo TS MPPT (dodávateľ Centrosolar
178,50 EUR
AG)
Regulátor SunSaver DUO 12V/25A (dodávateľ Centrosolar AG)
132,60 EUR
Logická riadiaca jednotka pre TS a TS MPPT (dodávateľ Centrosolar
119,34 EUR
AG)
Vodný generátor (dodávateľ Suzhou Newmeil)
687,48 EUR
Mikromenič 350W (dodávateľ: AEconversion)
194,82 EUR
Konvertor RJ-11 na RS 232 konektor (dodávateľ Centrosolar AG)
32,64 EUR
Rozvádzačová skriňa CS108-300 (dodávateľ IMAO Electric)
170,34 EUR
Panelový spínaný generátor DSP5005 (dodávateľ Lukáš Urbanec 55,08 EUR
HOT AIR)
Compact Inverter / Charger 24Vdc (dodávateľ Studer Innotec)
1 321,92 EUR
Hybridný menič 4kVA (dodávateľ Studer Innotec)
1 439,22 EUR
Komunikačná jednotka (dodávateľ Studer Innotec)
104,04 EUR

Súpisová
spolu
43 EUR
442,00 EUR
406,00 EUR

1

178,50 EUR

1

132,60 EUR

2

238,68 EUR

1
5
1
1

687,48 EUR
974,10 EUR
32,64 EUR
170,34 EUR

1

55,08 EUR

1
1
1

1 321,92 EUR
1 439,22 EUR
104,04 EUR

hodnota

(ďalej súbor hnuteľných vecí pod poradovým číslom 1 až 14 len „predmet ponuky“), a to za najvyššiu ponuku
(ponúknutú kúpnu cenu za celý súbor, t.j. spolu za položky 1 až 14). Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo
dňa zverejnenia tohto oznámenia o opätovnom vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom
vestníku, a to do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Písomnú ponuku vyhotovenú v slovenskom jazyku je
potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: INSOLVENCY GROUP, k.s.,
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, s označením: “KONKURZ sp. zn. 8K/39/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ.“ Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na
základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno e-mailom na: office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 17.03.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K013700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.

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:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: IČO:36 541 818 (ďalej len „Úpadca“)

Spisová značka správcovského spisu:

8K/53/2015 S1436

Spisová značka súdneho spisu:

8K/53/2015

Dátum konania:

15.3.2021

Miesto konania:

sídlo predsedu veriteľského výboru SK, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

PRÍTOMNÍ
· Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 nasledovne:
1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (osobne neprítomný) na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. §
38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. prítomný - písomné hlasovanie zo dňa 15.3.2021
2. Tatra banka, a.s (osobne neprítomný) na účely uznášaniaschopnosti v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. prítomný - písomné hlasovanie zo dňa 15.3.2021
3. Slovenská konsolidačná, a.s. zastúpená na základe poverenia
PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku /pohľadávka PROSEIDON, s.r.o./
3. Záver
Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia navrhovaných a prijatých uznesení:
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Prítomný predseda veriteľského výboru zastupujúci veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. ako zvolávateľ a tým aj
predsedajúci zasadnutia veriteľského výboru zahájil zasadnutie veriteľského výboru. Skonštatoval, že zvolanie
tohto zasadnutia bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR.
Predseda veriteľského výboru konštatuje, že v zmysle §38 ods. 3 ZKR, na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.
K bodu 2 – Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku /pohľadávka
PROSEIDON, s.r.o./
Predseda veriteľského výboru dňa 10.3.2021 doručil v elektronickej forme všetkým členom veriteľského výboru
žiadosť správcu konkurznej podstaty o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku /pohľadávka
PROSEIDON, s.r.o./. V súlade s ustanovením § 95 a nasl., najmä ustanovením § 98 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto Správca požiadal Príslušný orgán o udelenie záväzného pokynu na speňaženie pohľadávky vo
vlastníctve Úpadcu prostredníctvom ponukového konania. Predmetom speňaženia je majetok Úpadcu zaradený
do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č.
120/2020 pod značkou záznamu K049240, a to pohľadávka zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty ako
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 zložka por.č. 6, ktorej právnym dôvodom je nezaplatený nárok veriteľa PROSEIDON, s.r.o., so sídlom
Suchohradská 415/2, 841 01 Bratislava, IČO: 36 444 863, ktorý je právnym predchodcom Úpadcu, vo výške
2.457,20 EUR na vyplatenie provízie titulom sprostredkovania predaja solárnych panelov voči dlžníkovi Planet in
Green Photovoltaic GmbH, so sídlom Bahnhofstr. 11, 321 05 Bad Salzuflen, Nemecko (ďalej len „Dlžník“).
Predmetná pohľadávka je predmetom neskončeného súdneho konania vedeného na Okresnom súde v Detmolde
v Spolkovej Republike Nemecko, spis. zn. 8 O/18/2013, v právnej veci žalobcu: Úpadca proti žalovanému: Dlžník,
o zaplatenie provízie vo výške 2.457,20 EUR s príslušenstvom.
HLASOVANIE veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru dňa 15.3.2021 požiadal každého člena veriteľského výboru, aby písomným
hlasovaním doručeným predsedovi veriteľského výboru pristúpil k hlasovaniu o uloženie záväzného pokynu na
speňaženie majetku /pohľadávka PROSEIDON, s.r.o./
Výsledok hlasovania veriteľského výboru:
Za:
·
·
·

Slovenská konsolidačná, a. s.
Tatra banka, a.s
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Proti:
·

nikto

Zdržal sa:
·

nikto

Predsedajúci konštatoval, že veriteľským výborom ( s počtom hlasov ZA 3 ) bol prijatý návrh v
nasledovnom znení :
„Veriteľský výbor týmto ukladá správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. v konkurznej
veci úpadcu RELCO s.r.o. v konkurze, so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818,záväzný
pokyn na speňažovanie majetku–Pohľadávky, súpisová položka č. 6 zapísanej do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 120/2020 pod značkou záznamu K049240,
a to zorganizovaním ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v znení, ako bol
predložený veriteľskému výboru listom správcu zo dňa 12.1.2021, sp. zn. 8K/53/2015 S1436.“
K bodu 3 – Záver
Zástupca predsedu veriteľského výboru konštatuje, že žiaden člen veriteľského výboru nevzniesol ďalšie
pripomienky, návrhy alebo žiadosti vo svojich písomných hlasovaniach v zmysle ustanovení ZKR, preto
zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave dňa 15.3.2021
Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda veriteľského výboru úpadcu
RELCO s.r.o. v konkurze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: develop BS s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 871 210
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/84/2018 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/84/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu develop BS s.r.o. v likvidácii v konkurze
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210
Spisová značka súdneho spisu: 37K/84/2018
Termín:

2.3.2021, o 13:00 hod.

Schôdza v aplikácii Microsoft Teams

Prítomní:
1. Predseda výboru
Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190
Za: Ing. Robert Pátek, predseda predstavenstva, Ing. Marcel Rýchly, člen predstavenstva
2. JUDr. Miloš Škorec, Nejedlého 65, 841 02 Bratislava
3. VETEX Int., s.r.o., Bajkalská 29F, Bratislava 821 05, IČO: 44 593 287
Za: Ing. Marián Plančák, konateľ; JUDr. Jana Eibner, právny zástupca
4. správca: JUDr. Alexandra Molnárová, prítomná

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Prerokovanie správy správcu konkurznej podstaty

Bod 1 Programu:

Prezentácia a otvorenie schôdze:

Schôdze sa zúčastnili členovia veriteľského výboru, osoby podľa prezenčnej listiny, schôdzu viedol predseda
veriteľského výboru.

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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Bod 2 Programu:
Členovia veriteľského výboru prerokovali správu správcu veriteľského výboru, ktorú mali vopred k dispozícii. Po
diskusii dal predseda hlasovať o nasledovnom uznesení:

Uznesenie 01/02/2021:
Veriteľský výbor berie na vedomie správu správcu konkurznej podstaty zo 16.12.2020, a nemá k nej výhrady.

Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdrzal sa: 0

Program veriteľského výboru bol vyčerpaný, a predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa: 2.3.2021

Ing. Robert Pátek

K013702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3070, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 1D / 0, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 736 186
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/89/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1131, správca úpadcu, ktorým je spoločnosť 3070 a.s., so sídlom Sliačska 1D, Bratislava 831 02,
IČO: 47 736 186, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5936/B
(ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) I. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 135/2019 zo
dňa 16.07.2019.
Predmetom speňaženia je majetok:
·

peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Adria GmbH, so sídlom Hochstrasse 48, D – 60313 Frankfurt Main
vo (zvyšnej) súpisovej hodnote vo výške 9 760,00,- Eur bez DPH (ďalej ako „peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a/alebo „Majetok“);
Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR. Majetok sa predáva za najvyššiu ponúknutú
cenu zo strany prípadných záujemcov.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom majetku Úpadcu
počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore s povereným zamestnancom kancelárie
Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 8K/89/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – peňažná pohľadávka“ na adresu
kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia
inzerátu v Obchodnom vestníku SR, prípadne na miestach určených zabezpečeným veriteľom oddelenej
podstaty. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí 20. (dvadsiatym) dňom o
15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj
keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú
ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka
musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou
osobou záujemcu.

3. Náležitosti ponuky: záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu o kúpu peňažnej pohľadávky úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
B. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
C. pri fyzickej osobe podnikateľovi – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3
mesiace,
· ponuku odplaty za postúpenie peňažnej pohľadávky (v eurách) a spôsob úhrady odplaty,
· doklad o úhrade zálohy, ktorá bude predstavovať 50 % z ponúkanej odplaty za Majetok, zloženej na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., v tvare IBAN: SK12 1100 0000 0029 2891 1505, VS:
8K/89/2018, poznámka: záväzná ponuka – peňažná pohľadávka, meno a priezvisko záujemcu,
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
· nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
· súhlasí s podmienkami ponukového konania.
5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania právnemu
zástupcovi zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s. Zabezpečený veriteľ oddelenej
podstaty má právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu.
Správca vyhodnotí ponukové konanie za účasti právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa České spořitelna, a.s.
a to tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu odplatu a súčasne splnil všetky
podmienky ponukového konania. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi
najskôr. Prípadná neúčasť právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s.
na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi výsledok ponukového
konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty. Rovnako v tomto termíne Správca oznámi výsledok ponukového konania
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neúspešným záujemcom a vráti im späť zložené zálohy na nimi ponúknuté výšky odplaty.

7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o postúpení peňažnej pohľadávky do 20 dní odo dňa
doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty, pričom
odplata musí byť zaplatená v celom rozsahu najneskôr pri uzatvorení zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky.
8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom zmluvy o postúpení peňažnej
pohľadávky výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára zmluvu
o postúpení peňažných pohľadávok. Záujemca nie je oprávnený od zmluvy o postúpení peňažnej pohľadávky
odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Prvý správcovský dom, k.s.,
JUDr. Ján Havlát komplementár

K013703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kilian Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lachova 1598 / 12, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2020 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Pavol Kilian, nar. 31.03.1969, Lachová 1598/12, 851 03 Bratislava,
Slovenská republika, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ustanovením §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísala do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 11,
Bratislava, v celkovej výške 1.122,17 EUR, ktorej prihláška bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
Mgr. Petra Muroňová, správca

K013704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1045
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Verejné ponukové konanie
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 229/2020 dňa 27.11.2020.
Konkrétne sa jedná o peňažnú pohľadávku úpadcu evidovanú voči dlžníkovi:
SLOVAKIA ENERGY Predaj s. r. o., IČO: 46 635 874, v sume 5.063,28 ,- EUR, ktorá vznikla z titulu
bezdôvodného obohatenia dlžníka za užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu na ulici Drieňová 1H, 821 01
Bratislava, evidovaných na liste vlastníctva č. 6946 pre k. ú. Ružinov.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je vyššie uvedená peňažná pohľadávka
úpadcu
2. Požadovaná minimálna odplata za postúpenie pohľadávky predstavuje sumu 2 531,64 EUR (50% istiny
pohľadávky).
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať, záväznú ponuku s uvedením konkrétnej výšky odplaty za postúpenie
pohľadávky. Záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží výpis z príslušného
registra použiteľný na právne účely nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetnú zložku majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného majetku. Záujemca pripojí aj kontaktné údaje – aktuálne telefónne číslo a e – mail.
4. Ponuky záujemcov musia byť urobené v písomnej forme a musia byť doručené na adresu kancelárie
správcu Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 37K/26/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
5. Lehota na podávanie ponúk je 10 kalendárnych dní plynúcich od dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 12:00 hod.
posledného dňa lehoty do kancelárie správcu. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
6. Každý záujemca je oprávnený podať len jednu záväznú ponuku. V prípade viacerých záväzných ponúk od
jedného záujemcu sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou ponúkanou odplatou za postúpenie
pohľadávky.
7. Informácie o predmete speňažovania budú záujemcom poskytnuté na telefónnom čísle 048 419 53 86, a
to v úradných hodinách správcu.
8. Správca je oprávnený odmietnuť ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania a tieto
budú z ponukového konania vylúčené.
9. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 7 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
10. Víťazom verejného ponukového konania bude vyhodnotená ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu
odplatu za postúpenie pohľadávky.
11. Víťaz verejného ponukového konania je povinný uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávky a zaplatiť
odplatu najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o vyhodnotení jeho ponuky ako víťaznej.
Víťaz verejného ponukového konania je povinný prevziať dokumenty k postupovanej pohľadávke v
kancelárii správcu podľa pokynov správcu.
12. V prípade, že víťaz verejného ponukového konania neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky v
stanovenej lehote a nezaplatí odplatu za postúpenie pohľadávky má sa za to, že nemá záujem so
správcom uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky. V takom prípade je správca oprávnený osloviť
ďalších záujemcov v poradí, ktorí splnili podmienky ponukového konania podľa výšky navrhnutej odplaty
za postúpenie pohľadávky, alebo vykonať ďalšie kolo ponukového konania.
13. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
14. Predložením ponuky záujemca výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.

Správcvská a reštrukturalizačná, k. s.
správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 3.KOLO:

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 08 Bratislava ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ľudmila
Záhorská, nar.: 15. 12. 1967, trvale bytom Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec v konkurznom konaní vedenom na
OS BA I - sp. zn.: 32Odk/159/2020 S1211 týmto v súlade s ust. § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) s poukazom ku skutočnosti, že 1. ponukové kolo na predaj majetku
skončilo neúspešne (v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka) vyhlasuje druhé
kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej
konkurznej podstaty hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej konkurznej podstaty v súpisovej
hodnote 350,-Eur, zverejnený v obchodnom vestníku č. 216/2020 zo dňa 09. 11. 2020 pod súpisovou položkou č.
2, pričom sa jedná o nasledovnú položku na predaj:

Súbor hnuteľného majetku:
3 ks mince „BATTLE OF ISSUS“, 333 BC, Alexander the Great vs. Darius III. s certifikátom autenticity materiál:
striebro (Ag), hmotnosť mincí: 1 x 4,3 g (priemer 17 mm), 1 x 16,5 g (priemer 25 mm), 1 x 5,2 g (priemer 15 mm),
stav opotrebovanosti: nové, umiestnené v ozdobnej krabici

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
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obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške 200,-Eur (uvedená suma zodpovedá ich min. trhovej cene),
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk; záujemca je povinný priložiť k ponuke potvrdenie o
úhrade zálohy na kúpnu cenu na označený účet;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

V Bratislave, dňa 19.03.2021

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K013706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
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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konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 3.KOLO:

Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 08 Bratislava ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ľudmila
Záhorská, nar.: 15. 12. 1967, trvale bytom Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec v konkurznom konaní vedenom na
OS BA I - sp. zn.: 32Odk/159/2020 S1211 týmto v súlade s ust. § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) s poukazom ku skutočnosti, že 1. ponukové kolo na predaj majetku
skončilo neúspešne (v stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka) vyhlasuje druhé
kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej
konkurznej podstaty hnuteľného majetku dlžníka zapísaného do všeobecnej konkurznej podstaty v súpisovej
hodnote 1.200,-Eur, zverejnený v obchodnom vestníku č. 216/2020 zo dňa 09.11.2020 pod K080954 pod
súpisovou položkou č. 1., pričom sa jedná o nasledovnú položku na predaj:

Hnuteľný majetok:
1 ks strieborná minca s motívom Apoštola Jána s certifikátom autenticity (nominálna hodnota mince je 100 USD
(slovom amerických dolárov); 1 x 30 USD, 7 x 10 USD ) nadobudnutá dlžníkom od spoločnosti Národná
pokladnica s.r.o., IČO: 45 480 206, hmotnosť mince: 1 kg, stav opotrebovanosti: nová/nepoškodená, (samotná
minca) v plastovom obale umiestnená v luxusnej drevenej krabici,

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške 705,00 eur, pričom ponúkaná kúpna cena zároveň nemôže byt nižšia ako aktuálna cena
podkladového aktíva komodity t.j. striebra na trhu, v danej kvalite ((999) Fine, Pure Silver Price) v čase zaslania
ponuky,
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

V Bratislave, 19. 03.2021
Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K013707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Magulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoštáky 180/25, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/344/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/344/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Kataríny Magulovej, narodenej 28.11.1979,trvale bytom Hoštáky 180/25,919 65 Dolná Krupá
týmto oznamuje zrušenie konkurzu v zmysle § 167v ods.2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dôvodu, že sa
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.

v Šamoríne 17.03.2021

JUDr.Viola Dudáková
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Toráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Peter 126, 906 35 Plavecký Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/341/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/341/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Monika Toráková, narodená 27.12.1988,trvale bytom 906 35 Plavecký Peter 126 týmto oznamuje
zrušenie konkurzu v zmysle § 167v ods.2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dôvodu, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.

v Šamoríne 17.03.2021

JUDr.Viola Dudáková
správca

K013709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Magulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoštáky 180/25, 919 21 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/344/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/344/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Kataríny Magulovej, narodenej 28.11.1979,trvale bytom Hoštáky 180/25,919 65 Dolná Krupá
týmto opravuje oznámenie o zrušení konkurzu a to v tom zmysle, že správne mal byť uvedený ako dôvod
zrušenie konkurzu § 167v ods.1zákona o konkurze a reštrukturalizácii skutočnosť, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

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

K013710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Glossová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2020/s31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca týmto oznamuje vylúčenie zo súpisu v zmysle §167pods.2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
nehnuteľnosť zapísanú na LV č.10962 v k.ú. Piešťany a to parc. č. 184/1 reg.E vo výmere 38m2 ostatná plocha v
podiele 1/3.

v Šamoríne 17.03.2021

JUDr.Viola Dudáková
správca

K013711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalková Zita, PaedDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselé 217, 922 08 Veselé 217
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/2/2014 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/2/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nasledovnú súpisovú položku:
finančné prostriedky vo výške........300,00 EUR
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K013712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mužík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A. Hlinku 48/4, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/174/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/174/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

44

Obchodný vestník 55/2021
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

28OdK/174/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Peter Mužík, narodený 30.10.1961, trvale bytom Nábrežie A. Hlinku 48/4,
920 01 Hlohovec oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli
zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 10: veriteľ Slovenská republika Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00 215 759, prihlásená suma: 426,50 Eur
Pohľadávka č. 11: veriteľ Slovenská republika Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00 215 759, prihlásená suma: 426,50 Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

K013713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kukiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavovská 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/223/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.07.2019 č. k.: 28OdK/223/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária
Kukiová, narodená 25.05.1968, trvale bytom: Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 44/2020
zo dňa 04.03.2020 bol speňažený v treťom kole ponukového konania vyhlásenom Správcom v Obchodnom
vestníku č. 117/2020 zo dňa 19.06.2020, pričom v súlade s § 167r ods. 2 a ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
v texte len ako „ZKR“) syn Dlžníka ako oprávnená osoba využil svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní. Avšak syn Dlžníka ani po opätovnej písomnej výzve
Správcu neuzavrel kúpnu zmluvu so Správcom, preto mu bola vrátená kúpna cena a Správca uzavrel zmluvu
s víťazom ponukového konania.
Z dôvodu, že náklady konkurzu sú vyššie ako výťažok zo speňaženia majetku Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Mária Kukiová, narodená 25.05.1968, trvale bytom: Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove,
sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gergely
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kubinu 3197/8, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/349/2020 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/349/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Milan Gergely, narodený 13.05.1962, trvale bytom Ulica Andreja Kubinu
3197/8, 917 01 Trnava oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej
lehote boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 8: veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803, prihlásená suma:
906,71 Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA
správca

K013715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Glossová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Heleny Glossovej, narodenej 17.08.1964, trvale bytom 92101 Piešťany týmto oznamuje zrušenie
konkurzu v zmysle § 167v ods.1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

v Šamoríne 17.03.2021

JUDr.Viola Dudáková
správca

K013716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Obchodné meno správcu:

Súkromná stredná odborná škola – Magán
Szakközépiskola
Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda
37 845 641
DAREKON, k. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2017S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská
Streda, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/18/2017, v súlade
s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu
o nasledovné nové súpisové zložky majetku:
HNUTEĽNÉ VECI
Číslo
zložky
94.

95.

96.

97.

98.

súpisovej

Opis

Umiestnenie

Súbor majetku:
Trhovisko
jedálenské stoličky plastové, hnedé používané v školskej jedálni - 80 kusov
2294/15,
stav: zodpovedajúci dlhodobému používaniu
Dunajská Streda
Súbor majetku - jedálenské stoly používané v školskej jedálni:
okrúhly jedálenský stôl 8 miestny - 3 kusy
oválny jedálenský stôl 6 miestny - 1 kus
Trhovisko
obdĺžnikový jedálenský stôl 6 miestny - 5 kusov
2294/15,
obdĺžnikový jedálenský stôl 4 miestny - 6 kusov
Dunajská Streda
vysoký okrúhly stand by stôl na stĺpe - 2 kusy
nízky okrúhly stôl na stĺpe - 4 kusy
stav: zodpovedajúci dlhodobému používaniu
Súbor majetku - jedálenská zostava v rustikálnom štýle z masívu, farba tmavý
orech, pozostávajúca:
Trhovisko
jedálenský stôl rozťahovací 240/300x120cm
2294/15,
jedálenské stoličky čalúnené béžové - 10 kusov
Dunajská Streda
komoda a zrkadlo
stav: zachovalý
Súbor majetku - kuchynské pracovné stoly:
pracovný stôl bez políc - 4 kusy
Trhovisko
pracovný stôl dve zásuvky a jedna polica - 1 kus
2294/15,
pracovný stôl šesť zásuviek a jedna polica 160 - 1 kus
Dunajská Streda
stav: zodpovedajúci dlhodobému používaniu
Trhovisko
Servírovací
vozík
Blanco
trojpolicový
110x70x100cm
2294/15,
stav: zodpovedajúci dlhodobému používaniu
Dunajská Streda

Súpisová
hodnota
800,00 €

1 400,00 €

1 000,00 €

1 150,00 €

200,00 €

DAREKON, k. s., správca S1806

K013717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAPREMA Trnava s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 365 742
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36R/2/2020 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/2/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze – Doplnenie Oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v OV č. 45/2021
zo dňa 08.03.2021 pod položkou K011401:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869, ako súdom
ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka LAPREMA Trnava s.r.o., so sídlom Kukučínova 3/8430, 917 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trnava, IČO: 36 365 742, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
18603/T týmto vzhľadom na aktuálny stav šíriacej sa pandémie COVID-19 a v zmysle § 5 ods. 1 v spojení s ods.
3 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 a v spojitosti s odporúčaním
príslušného (dohliadajúceho) súdu dopĺňa oznam o zvolaní schôdze veriteľov v OV č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021
pod položkou K011401 o nasledovné:

Alternatívna forma účasti veriteľov na schvaľovacej schôdzi dlžníka prostredníctvom videokonferencie
cez link oznámený správcom na e-mailovú adresu veriteľa.
Veriteľom prihlásených pohľadávok, ktorí v prihláške pohľadávky uviedli ako kontaktné údaje taktiež e-mailové
adresy, bude správcom najneskôr jeden deň pred konaním schôdze zaslaná na uvedené emailové adresy
pozvánka na schvaľovaciu schôdzu s odkazom (link) na prihlásenie do webovej aplikácie, ktorá pozvánka
bude obsahovať ďalšie inštrukcie.
Správca žiada veriteľov o potvrdenie svojej účasti na schôdzi prostredníctvom videokonferencie
prostredníctvom e-mailu: info@fardouspartners.com, najneskôr jeden deň pred konaním schôdze tak, aby
bolo objektívne možné zo strany správcu overiť, že sú prítomní všetci veritelia, ktorí chceli využiť
možnosť svojej účasti prostredníctvom videokonferencie.
Správca zároveň týmto vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, ktorí svoje e-mailové adresy v prihláške
neuviedli, že do času začatia schôdze môžu požiadať správcu o zaslanie odkazu (link) na prihlásenie sa
do webovej aplikácie.
Hardwarové požiadavky:
·
·
·

počítač so stabilným pripojením na internet s dostatočnou rýchlosťou internetu pre účely
videokonferencie;
videokamera (HD) a mikrofón;
webový prehliadač (odporúčaný Google Chrome).

Schvaľovacia schôdza veriteľov bude správcom vedená z oznámeného miesta konania schvaľovacej schôdze
podľa zverejnenia v OV č. 45/2021 zo dňa 08.03.2021 položka K011401 (priestory reštaurácie FORHAUS, na
adrese Kapitulská 28, Trnava dňa 25.03.2021 o 10.00 hod.) tak, aby na svojich právach neboli ukrátení napríklad
veritelia, ktorí sa na schvaľovacej schôdzi nemôžu, nevedia alebo nechcú zúčastniť prostredníctvom webovej
aplikácie, resp. chcú sa zúčastniť osobne. Veritelia osobne prítomní v mieste konania schvaľovacej schôdze budú
zaevidovaní do listiny prítomných veriteľov a budú môcť hlasovať tak, aby ich hlasy boli zaznamenané rovnako
ako hlasy veriteľov, ktorí sa na schvaľovacej schôdzi zúčastnia prostredníctvom webovej aplikácie.
Správca zároveň veriteľov informuje, že aj prostredníctvom webovej aplikácie pri prezentácii veritelia – fyzické
osoby preukážu správcovi platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby preukážu originál aktuálneho
výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu
s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov preukážu splnomocnenie, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti. Účastník plánu sa môže zúčastniť na
schvaľovacej schôdzi veriteľov aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka
plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa priebehu schvaľovacej schôdze veriteľov neváhajte kontaktovať
správcu prostredníctvom e-mailu: info@fardouspartners.com prípadne telefonicky +421 902 707 782.
V Šali, 18.03.2021
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
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K013718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/45/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Anna Molnárová, nar. 17.03.1979, trvale bytom Kútovská ulica
940/13, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/45/2021 oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť
na telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K013719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/45/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Anna Molnárová, nar. 17.03.1979, trvale bytom Kútovská ulica 940/13,
971 01 Prievidza, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/45/2021, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 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, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

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
ZKR. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.
Ing. Katarína Roderová, správca

K013720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/45/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/45/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno
Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Anna Molnárová
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
17.03.1979
-

Anna Molnárová
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza, Slovak republic
17.03.1979
-
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Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 03.03.2021
konania:
Sp. zn. konania:
40OdK/45/2021
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:
Initiation
of
proceedings:
Proceeding No:
Competent court:
Bankruptcy Trustee:

republika,

e-mail:

Republic,

e-mail:

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
insolvency 03.03.2021
40OdK/45/2021
District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
roderova@onlinespravca.sk

Slovak

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej
len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.
Následky
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
neprihlásenia
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
pohľadávok:
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.
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.
Mena
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
prihlasovaných referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
pohľadávok:
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.
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
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 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. 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.

Iné údaje:
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. 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. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR 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. 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 )
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;
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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
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applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
claims:
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
Obligations
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
secured
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
creditors:
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.
Other data:
e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
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loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K013721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Krutá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/819/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/819/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K013722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Cingelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Prusy ---, 957 03 Prusy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/935/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/935/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v súlade s ust. §167v ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Cingelová, nar. 07.10.1978, trvale bytom 957 03 Prusy, sa
končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Podľa ust. §167v ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Katarína Cingelová, nar. 07.10.1978, trvale bytom 957 03 Prusy,
zrušuje.

K013723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žuffa Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K výstavisku 530 / 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/527/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto opravuje zverejnenie v OV č. 34/2021, zo dňa 19.02.2021, kde z dôvodu administratívnej chyby
bol chybne zverejnený obsah textu rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, pod položkou K008632.
Týmto zverejnením obsah zverejnenia v OV č. 34/2021 zo dňa 19.02.2021 pod položkou K008632 nahrádza
v celom rozsahu nasledovným znením:
Všeobecná časť
Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 1.8.2019, sp. zn. 40OdK/527/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok fyzickej osoby Jaroslav Žuffa, narodený: 2.3.1976, trvale bytom K výstavisku 530/9, 911 08 Trenčín
(ďalej len „dlžník“), a zároveň som bol týmto uznesením ustanovený za správcu uvedeného dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 151/2019 dňa 7.8.2019 pod položkou
K068239.Uvedeným uznesením som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
Zistený majetok dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, pod súpisovými položkami:
Poradové číslo: 1 Súpisová zložka majetku: Nehnuteľnosť – zastavané plochy a nádvoria Popis: zapísaná na LV
č. 3346, okres Ilava, obec Nová Dubnica, k.ú. Nová Dubnica, parcelné číslo 2428/18 o výmere 543 m2 –
zastavané plochy a nádvoria, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/48 Mena: EUR Súpisová hodnota: 2 500 EUR
Správca v OV 24/2021 vydanom dňa 05.02.2021 pod položkou K005925 v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania boli prihlásení 4 nezabezpečení veritelia, v celkovej výške pohľadávok 33.099,00 Eur:
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

17 379,13 €
33,00 €
319,72 €
15 367,15 €
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Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty celkovo: 2 010,00 Eur.
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR:
Náklady konkurzu: 867,25 Eur
1.Odmena správcu náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
- odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol č. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 281,4 Eur.
2. Paušálna náhrada nákladov na vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2. Vyhlášky vo výške 510 Eur.
3. Súdny poplatok vo výške 4,00 Eur.
4. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
- 31,15 (cestovné, poštovné, overenie KZ)
- 40,70 (bankové poplatky)
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1 142,75 Eur.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

600,02
1,14
11,04
530,55

Eur
Eur
Eur
Eur
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JUDr. Otto Markech
správca

K013724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Moravús
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 432/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/948/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/948/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

38OdK/948/2019

38OdK/948/2019 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

17.03.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/948/2019-17 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 6/2020 dňa 10.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Marián Moravús, nar. 18.07.1958,
Nábrežná ulica 432/2, 971 01 Prievidza, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s.,
so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko bol splnený rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár
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K013725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Roháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1981
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/31/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/31/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Petra Roháčová – reklamná agentúra / Petra
Roháčová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno, s miestom
podnikania Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 37 698 320 / 02.06.1981
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/31/2021 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/31/2021

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 17.03.2021

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

K013726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Roháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1981
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/31/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Petra Roháčová – reklamná agentúra / Petra
Roháčová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno, s miestom
podnikania Prievidzská 24/25, 972 13 Nitrianske Pravno IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 37 698 320 / 02.06.1981
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/31/2021 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/31/2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle kancelárie správcu na adrese
J. Zemana 101, 911 01 Trenčín v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

V Bratislave, dňa 17.03.2021

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

K013727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Struhačková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica B. Björnsona 445/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/51/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/51/2021
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

59

Obchodný vestník 55/2021
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Viera Struhačková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ulica B. Björnsona 445/3, 971 01 Prievidza IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 20.10.1967 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 40OdK/51/2021 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/51/2021

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 17.03.2021

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

K013728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Struhačková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica B. Björnsona 445/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1967
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/51/2021 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Viera Struhačková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Ulica B. Björnsona 445/3, 971 01 Prievidza IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 20.10.1967 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 40OdK/51/2021 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/51/2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle kancelárie správcu na adrese
J. Zemana 101, 911 01 Trenčín v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

V Bratislave, dňa 17.03.2021

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

K013729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFI DCA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 101 474
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/4/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/4/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca PROFI DCA, s.r.o. so sídlom Obrancov mieru
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 47 101 474 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660
alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 17.3.2021
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K013730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Roman Ožvalda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fándlyho 749/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/671/2019 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/671/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením sp.zn. 40OdK/671/2019 zo dňa 18.09.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Roman Ožvalda, nar. 3.10.1976, trvale bytom Ulica J. Fándlyho 749/21, 971 01 Prievidza,
Slovensko. Okresný súd Trenčín ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že 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.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Jakub Sáska, so sídlom
kancelárie Horná Súča 381 , 913 33, SK.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.185/2019 dňa 25.09.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho
konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Roman Ožvalda, nar. 3.10.1976, trvale bytom Ulica J. Fándlyho 749/21,
971 01 Prievidza, Slovensko , sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K013731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 218, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/134/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Marián Varga,
Sikenička 218, 943 59 Sikenička, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
SKP, k.s., správca Marián Varga

K013732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perješ 281/54, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1964
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/4/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Ladislav Szabó, nar.:
28.03.1964, bytom Perješ 281/54, 946 32 Marcelová – Krátke Kesy, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav
Szabó s miestom podnikania Perješ 281/54, 946 32 Marcelová – Krátke Kesy, IČO: 41613112, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.08.2015, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/4/2021-20 zo dňa 21.01.2021, zverejnenom v OV č. 17/2020 zo dňa 27.01.2021. Majetok dlžníka nebol
preukázaný, nebol zistený. Na základe uvedeného konštatujeme, že podstata nepokryje náklady konkurzu a
v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/4/2021-20 zo dňa
21.01.2021 na dlžníka: Ladislav Szabó, nar.: 28.03.1964, bytom Perješ 281/54, 946 32 Marcelová – Krátke
Kesy, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Szabó s miestom podnikania Perješ 281/54, 946 32
Marcelová – Krátke Kesy, IČO: 41613112, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.08.2015,
z r
u š u j e. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c
ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K013733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/246/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: Pribinova 9, 940 02 Nové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zámky, správca úpadcu Michal Turčan, nar. 23.09.1950, bytom Námestie Kráľa Gejzu I 65/16, 935 56 Mýtne
Ludany, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise
majetku všeobecnej podstaty. Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto
ponukovému konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 250/2020 (K092395) zo dňa 30.12.2020 a jedná
sa o nasledovný majetok:
Súp.
zložka
č.
1.

Popis

Stav
opotrebovanosti

Osobné
motorové jazdené
vozidlo
OPEL
VECTRA, r.v. 1996

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

W0L000038T7572104 LV 834 CE

Kde sa vec Súpisová
nachádza
hodnota
(EUR)
U dlžníka
300,00 €

Minimálna ponuka pre
I. kolo ponukového
konania
300,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť v I. kole ponukového konania cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku
úpadcu vo výške zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná
úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha
vrátená na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02
Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 31OdK/246/2020 - neotvárať. Ponuka musí
obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky (v
prípade viacerých súpisových zložiek pre každú súpisovú zložku osobitne); meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu (,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 14.04.2021 o 14:30 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:00 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na Pribinovej 9, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 17.03.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Štefan Krchňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 2761 / 5, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/288/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/288/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: PharmDr. Štefan Krchňák, nar. 17.04.1961, bytom Rázusova 2761/5, 942 01 Šurany
v konkurznom konaní č. k. 29OdK/288/2020 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“)
zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku. Na základe šetrenia správcu
bol zistený nový majetok dlžníka, na základe ktorého správca doplnil súpis všeobecnej podstaty. Do súpisu
majetku všeobecnej podstaty bol doplnený nasledovný majetok:
Číslo
súpisovej
zložky Druh
súpisovej
zložky
Cenný papier
majetku 5.
majetku
Emitent ( názov /IČO)
ČEM
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. , Pribylinská 2/A,
LP0000202769
831 04 Bratislava, SR/ IČO: 34 142 941
Druh CP
Forma CP
Podoba CP Menovitá hodnota
Počet CP emisie
Akcia prioritná
Na meno
listinná
331,93Eur
3940
Dátum
Počet kusov
Podiel
Trhová cena/ks
Dôvod zapísania
Súpisová hodnota v Eur
zapísania
§ 167h ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z o
10
1/1
nezistená
17.03.2021
3.319,30
konkurze a reštrukturalizácii

V Nových Zámkoch, dňa 17.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K013735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Vlačuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynský Sek 34, 941 02 Lipová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1996
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/47/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/47/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku

Výťažok zo všeobecnej podstaty: Správca skonštatuje, že speňažením majetku uvedeného v súpise
všeobecnej podstaty dňa 7.6.2019 v OV č.: 109/2019 získal výťažok vo výške 1.000,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
- Odmena správcu z výťažku podľa § 20 ods. 1 písm. c) vo výške 140,- EUR
- Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a písm. a) vo výške 102 x 0,10,- EUR = 10,20,- EUR
- Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a písm. b) vo výške 28 x 0,50,- EUR = 14,- EUR
- Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa §24b písm. e) vo výške 30 x 16 = 480 EUR

Rekapitulácia pre všeobecnú podstatu:

Výťažok zo všeobecnej podstaty vo výške 1.000,- EUR – Pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 644,20,EUR = 355,80,- EUR

Veriteľ
1. Slovenská sporiteľňa, a.s.
2. Všeobecná úverová banka, a.s.
3. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
4. Sociálna poisťovňa
5. JUDr. Jozef Jesenič
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
8. VZORODEV, družstvo, Topoľčany
9. Slovenská republika – Daňový úrad Nitra
Celkom

Výška prihlásenej pohľadávky
16.388,32 €
10.565,30 €
4.044,65 €
2.263,15 €
956,15 €
908,94 €
846,44 €
751,32 €
60,00 €
36.784,27 €

Miera uspokojenia
158,50 €
102,18 €
39,10 €
21,88 €
9,21 €
8,78 €
8,18 €
7,25 €
0,56 €
355,64 €

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

K013736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Procházková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3994/52, 940 63 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: Pribinova 9, 940 02 Nové
Zámky, správca úpadcu Magdaléna Procházková, nar. 02.10.1945, bytom SNP 3994/52, 940 63 Nové Zámky,
v súlade s ustanovením § 167n ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie
III. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku
všeobecnej podstaty. Nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému
konaniu bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2020 (K057596) zo dňa 24.07.2020 a jedná sa
o nasledovný majetok:
NEHNUTEĽNOSTI
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(Pozn.: súp. zl. č. 1 a 7 boli speňažené v 1. kole ponukového konania, preto v 3. kole ponukového konania nie sú
tieto súpisové zložky zahrnuté).
1.
Pozemky
Súp.zl. Druh
Výmera Štát
č.
2
3
4
5
6

orná pôda 166 m2 Slovenská
republika
orná pôda 1632
Slovenská
m2
republika
orná pôda 2696
Slovenská
m2
republika
orná pôda 9872
Slovenská
m2
republika
orná pôda 973 m2 Slovenská
republika

Obec

Nové
Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky

Názov
katastrálneho
územia
Nové Zámky

Číslo Parc.č.: Spoluvlastnícky
LV
podiel

Súpisová
hodnota

325

3422/2 1/2

66,00 €

Minimálna
ponuka
pre
III.
kolo
ponukového konania
22,00 €

Nové Zámky

325

3423/3 1/2

650,00 €

220,00 €

Nové Zámky

325

3425/7 1/2

1 075,00 €

360,00 €

Nové Zámky

325

4418/2 1/2

3 930,00 €

1310,00 €

Nové Zámky

325

4420/1 1/2

390,00 €

130,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť v 3. kole ponukového konania cenovú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku
úpadkyne vo výške zodpovedajúcej minimálnej ponuke pre III. kolo ponukového konania, uvedenej v tabuľke
vyššie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet
správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak
sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude
vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Záujemca je oprávnený podať ponuku aj samostatne len na niektorú/é z vyššie uvedených súpisových
zložiek nehnuteľného majetku. Pokiaľ záujemca predkladá ponuku na viaceré alebo všetky súpisové zložky,
z ponuky musí byť zrejmé, akú sumu ponúka za kúpu osobitne pre každú zložku.
3. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02
Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 30OdK/135/2020 - neotvárať. Ponuka musí
obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu
(,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
5. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
6. Ponukové konanie končí dňa 20.04.2021 o 14:30 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:00 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Pribinova 9, 940 02 Nové
Zámky. Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia
obálok.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, pričom vyhodnotenie bude
správca realizovať pre každú súpisovú zložku osobitne. V prípade zhody návrhov je rozhodujúci skorší čas
podania ponuky.
8. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
11. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu cenu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
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uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
12. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 17.03.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K013737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/20220
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Nehnuteľnosti:
Okres: Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany
LV č.: 9255
- parcela reg. „E-KN“ č.: 3238/12, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 4384, podiel 1/3, súpisová hodnota:
400 eur
LV č.: 2519
- parcela reg. „E-KN“ č.: 8894, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3992, podiel 1/9, súpisová hodnota: 300
eur

K013738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku
podliehajúcemu konkurzu, a to:
Nehnuteľnosti:
Okres: Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany

LV č.: 9255
- parcela reg. „E-KN“ č.: 3238/12, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 4384, podiel 1/3, súpisová hodnota:
400 eur
LV č.: 2519
- parcela reg. „E-KN“ č.: 8894, druh pozemku: orná pôda, výmera v m2: 3992, podiel 1/9, súpisová hodnota: 300
eur
(ďalej len „Predmet ponukového konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
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- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.
- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.
- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/206/2020
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. účtu: IBAN SK31
1100 0000 0029 4607 0172.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár
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K013739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lazár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 92, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/276/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Lazár, nar. 12.01.1987, bytom Čakajovce 92, 951 43 Čakajovce, v
súlade s §167n ZKR vyhlasuje
I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
21/2021 dňa 02.02.2021, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 7:
Typ: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 100, k. ú. Borčany
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 31/1, druh pozemku: záhrada o výmere 140 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5, t. j.
28 m2, zapísaná na LV č. 100, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
parcela reg. „C“ č. 31/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/5, t.j. 0,8 m2, zapísaná na LV č. 100, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 7:

110,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 8:
Typ: pozemok – zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 33/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 552 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 53/120, t.j. 243,80 m2, zapísaná na LV č. 41, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 8:

1 950,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 9:
Typ: pozemok – Záhrada
parcela reg. „C“ č. 25, druh pozemku: záhrada o výmere 142 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/80, t.j. 23,08
m2, zapísaná na LV č. 67, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 9:

80,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 10:
Typ: pozemok – Zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 29, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 13/80, t. j. 10,73 m2, zapísaná na LV č. 67, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
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85,50 €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 11:
Typ: pozemok – Zastavaná plocha a nádvorie
parcela reg. „C“ č. 28, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/8, t.j. 8,50 m2, zapísaná na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 11:

68,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 12:
Typ: Dom s priľahlým pozemkom
Popis:
·
·

parcela reg. „C“ č. 34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/8, t. j. 13,25 m2, zapísaná na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou;
stavba – druh stavby: rodinný dom so súp. č. 45, ležiaci na parcele registra „C“ č. 34 o výmere 106 m2,
zapísaný na LV č. 66, k. ú. Borčany, okres: Bánovce nad Bebravou, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 12:

1 900,- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty, t. j. :
·
·
·
·
·
·

Pri súpisovej
Pri súpisovej
Pri súpisovej
Pri súpisovej
eurocentov);
Pri súpisovej
Pri súpisovej

zložke
zložke
zložke
zložke

č. 7 nesmie byť nižšia ako 110,- € (slovom: jednostodesať EUR);
č. 8 nesmie byť nižšia ako 1 950,- € (slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiat EUR);
č. 9 nesmie byť nižšia ako 80,- € (slovom: osemdesiat EUR);
č. 10 nesmie byť nižšia ako 85,50 € (slovom: osemdesiatpäť EUR a päťdesiat

zložke č. 11 nesmie byť nižšia ako 68,- € (slovom: šesťdesiatosem EUR);
zložke č. 12 nesmie byť nižšia ako 1 900,- € (slovom: jedentisícdeväťsto EUR).

Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 100% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu:
Ing. Jozef Kulich, správca, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 29OdK/276/2020 –
I. kolo VPK - NEOTVÁRAŤ “.
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V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Peter Lazár, nar. 12.01.1987;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní a zároveň túto cenu uhradí do 10 dní od skončenia ponukového konania na nižšie uvedený
správcovský účet v súlade s §167r ods. 2 ZoKR, správca uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)
s oprávnenou osobou a záujemcovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania, vráti zloženú zábezpeku najneskôr do desať 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Ak posledný deň
lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ak oprávnená osoba svoje právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty v zmysle zákona nevyužije,
správca uzavrie Zmluvu so záujemcom, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v zmysle podmienok ponukového
konania.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy prevode
odstúpiť.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
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kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca majetku dlžníka Peter Lazár
tel. č.: 0903 427 890, e-mail: jozefkulich50@gmail.com
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN:SK82 0900 0000 0051 7685 6032, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.
VS: 292762020
V Nových Zámkoch dňa 16.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K013740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Takáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 0, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1959
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/134/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/134/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 30OdK/134/2020 zo dňa 12.05.2020, zverejnený v OV č. 94/2020 dňa
19.05.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Dušan Takáč, nar.: 12.02.1959, bytom Palárikovo, 941 11
Palárikovo a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6,
943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia 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.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K013741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Tököly
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 304, 941 34 Jasová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1976
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/224/2020 S1645
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

74

Obchodný vestník 55/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

Okresný súd Nitra
30OdK/224/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 30OdK/224/2020 zo dňa 24.09.2020, zverejnený v OV č. 188/2020
dňa 30.09.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Zdenek Tököly, nar.: 18.09.1976, bytom Jasová 3041,
941 34 Jasová a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája
6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia 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.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K013742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhes Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 4115/7, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/122/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/122/2020
Druh podania:
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):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Csaba Méhes, nar. 24.08.1967, bytom Štúrova 4115/7, 946 03 Kolárovo, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 15.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská
a.s.
Slovenská
a.s.

IČO:
konsolidačná,
konsolidačná,

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená
suma

IČO: 35776005 Cintorínska 21

Bratislava 814 99 Slovenská republika 8.921,73 €

IČO: 35776005 Cintorínska 21

Bratislava 814 99 Slovenská republika 914,86 €

suma

JUDr. Miroslav Belica, správca

K013743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Cseh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 40, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1971
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
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Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/280/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/280/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 29OdK/280/2020 zo dňa 04.12.2020, zverejnený v OV č. 239/2020
dňa 11.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Štefan Cseh, nar.: 11.02.1971, bytom č. 40, 946 21
Veľké Kosihy a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6,
943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia 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.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K013744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 658/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/204/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/204/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
1. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce,
zapísaná na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na
katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 457 a to:
· parcela č. 394/ 1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 95 m2;
· parcela č. 394/ 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 49 m2;
· parcela č. 395/ 1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 96 m2;
· parcela č. 395/ 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 147 m2;
· parcela č. 395/ 3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 30 m2;
· parcela č. 422/150, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 17 m2;
a stavba: rodinný dom so súpisným číslom 658 nachádzajúci sa na parcele č. 394/ 2, 395/ 2, 422/150
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/8 k celku a 5/24 k celku;
deň zapísania do súpisu: 3.3.2021, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 10 000 €
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Radoslava Kovácsová
správca

K013745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkoveská ulica 177 / 44, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol Uznesením Okresného súdu Nitra č. 23OdK/78/2020 – 24 zo dňa 10.03.2020 ustanovený do
funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka Ivan Dávid, nar. 24.07.1980, bytom Veľkoveská ulica
177/44, 951 13 Branč- Veľká Ves, t.č. Novozámocká 147/338, 951 12 Ivanka pri Nitre (ďalej ako „dlžník“).
Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 53/2020 dňa 17.03.2020.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoKR“): „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v 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.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu
majetku ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 17.04.2020, som zistil, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý som v
zmysle ustanovenia §167h ZoKR zaradil do všeobecnej podstaty. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
uverejnený v OV č. 96/2020 dňa 21.05.2020.
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 bola speňažená v II. kole verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) za sumu v celkovej výške 82,- €. Vyhodnotenie II. kola VPK bolo uverejnené v OV č. 190/2020 dňa
02.10.2020.
Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol uverejnený OV č. 14/2021 dňa 22.01.2021.
V zmysle ustanovenia §167v ZoKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Ivan Dávid, nar. 24.07.1980, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Ivan Dávid, nar. 24.07.1980, občan SR,
vedený pod sp. zn. 23OdK/78/2020 S1351, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZoKR).
V Nových Zámkoch dňa 17.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca
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K013746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokovicsová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 1, 925 05 Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/92/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/92/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec: Verejné ponukové konanie – 2. kolo.

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 29OdK/92/2019

spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/92/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Soňa Tokovicsová, Vozokany, 925 05 Vozokany

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 07.12.1965

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní – 2. kolo

Predmetom verejného ponukového konania je speňaženie špecifikovaného nehnuteľného majetku.
Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných
podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať mailom na adresu:
spravca.ivan@advocatesk.eu

Predmetom verejného ponukového konania
všeobecnej majetkovej podstaty:

je predaj nehnuteľného majetku zapísaného v súpise

1. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 729, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

1396/2

79

trvalý trávnatý porast

1397/2

5722

orná pôda
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

78

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Burianová č. 47, 925 05 Vozokany

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

Ponuková cena je 1500 Eur.

2. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 170, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

901

79

lesný pozemok

1075

65

lesný pozemok

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

2/8 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 75 Eur.

3. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 171, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcelné č.

Výmera m2

822/1

2590

Deň vydania: 22.03.2021

Druh pozemku
orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

2/4 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 700 Eur.

4. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 701, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

962

475

orná pôda

963

435

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

9/64 v pomere k celku

Ponuková cena celkom 150 Eur.

5. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 495, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

821

3007

orná pôda

1256/2

3696

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 1700 Eur.

6. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 680, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

972

917

lesný pozemok

973

993

lesný pozemok

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/10 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 250 Eur.

7. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 169, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Vozokany, katastrálne územie Vozokany, a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

Druh pozemku

752

12265

orná pôda

1156/2

2740

orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

1/2 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 3750 Eur.
8. nehnuteľný majetok evidovaný na liste vlastníctva číslo 892, nachádzajúci sa v okrese Galanta,
obec Mostová, katastrálne územie Šoriakoš, a to:

Parcely registra „E“:
Parcelné č.

Výmera m2

41/11

266

41/12

17264

Druh pozemku
ostatná plocha
orná pôda

Nehnuteľný majetok je vo vlastníctve:
Názov vlastníka:
Sídlo:

Soňa Tokovicsová
Štvrť SNP 966/38, 924 01 Galanta

Vlastnícky podiel:

4/16 v pomere k celku

Ponuková cena celkom je 2250 Eur.

Podmienky ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Spôsob podávania návrhov
Záujemca predkladá cenovú ponuku na nehnuteľnosti uvedené v ponuke a to na všetky listy vlastníctva spolu,
alebo aj samostatne na každý list vlastníctva alebo viac listov vlastníctva. Záujemca predloží cenovú ponuku
v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na adresu kancelárie správcu, pričom táto
musí byť predložená v uzatvorenej obálke, na ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ“ spolu so spisovou značkou
správcovského spisu v tvare „29OdK/92/2019/S1453“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa
predchádzajúcej vety najneskôr do 01.04.2021 do14.00hod. O prijatí ponuky rozhoduje správca.

Súčasťou cenovej ponuky je

A/ Čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
- nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi
- súhlasí s podmienkami ponukového konania

B/ Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH. Cenová ponuka musí obsahovať návrh
kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom.
Ponuka nesmie byť menšia ako 100% ponukovej ceny. V opačnom prípade sa na ponuku nebude prihliadať.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Správne poplatky hradí nadobúdateľ.

C/ Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby nemohol byť
zamenený so žiadnou inou osobou.

2. Otváranie cenových ponúk
Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 06.04.2021 o 10:00hod. v kancelárii správcu.
Cenové ponuky musia obsahovať požiadavky vymedzené v týchto podmienkach.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

3. Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk
Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk správcom je 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, pričom oznámenie prijatia/odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne na adresu
uvedenú v cenovej ponuke. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa
za to , že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho ponuka bola
prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu, alebo zo zákonného
dôvodu. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú
ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody,
ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.

5. Právo úspešného uchádzača je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť
predmet ponukového konania podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto neuhradí
na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.

6. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy
a uhradením kúpnej ceny a správnych poplatkov, ak nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Účastník ktorého návrh bude označený za úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom zmluvu do 10 pracovných
dní od obdržania výsledku ponukového konania a uhradenia ponukovej ceny na účet správcu.

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

K013747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kun Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 161/23, 946 15 Tôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/23/2021 S1976
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/23/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Gábor Kun, nar. 13.06.1983, bytom Ružová 161/23,
946 15 Tôň, 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.
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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 26.02.2021, som zistila, že dlžník
je vlastníkom nasledovného majetku, ktorý som ako správca zapísala do súpisu všeobecnej podstaty v súlade s
§167h ZoKR, nasledovne:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1:
Typ súpisovej zložky: Stavba – rodinný dom s priľahlým pozemkom
Popis:
·
·

Parcela reg. „C“ 232/5 o výmere 648 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 64, k. ú. Tôň, okres: Komárno, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j. 81 m2;
Stavba so súp. č. 161, označená ako Rodinný dom, ležiaca na parcele reg. „C“ 232/5, zapísaná na liste
vlastníctva č. 64, k. ú. Tôň, okres: Komárno, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8.

Pozn.: Predmetný majetok bol dlžníkom v Návrhu na vyhlásenie konkurzu v časti Zoznam aktuálneho majetku
označený ako obydlie.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1:

4 800,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Záhrada
Popis: Parcela reg. „C“ č. 232/6, o výmere 642 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaná na LV č. 64, k. ú. Tôň,
obec: Tôň, okres: Komárno, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j.: 80,25 m2.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

1 200,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 3:
Typ súpisovej zložky: Osobný automobil zn. AUDI A4
Popis: Osobné vozidlo zn. AUDI A4, VIN: WAUZZZ8E53A030317, ev. č. KN883EE, rok výroby: 2002, zdvihový
objem valcov: 1 896 cm3, najväčší výkon motora: 96 kW/4000 min-1, druh paliva: NM, prevodovka: manuálna - 6
stupňová, druh karosérie: AA SEDAN, farba: strieborná metalíza svetlá.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 3:

2 500,- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 4:
Typ súpisovej zložky: motorové vozidlo zn. BABETTA
Popis: Motorové vozidlo zn. BABETTA, typ: 225, motor s objemom valca: 49 cm3, výkon 1,75 kW pri 5000
ot./min., výrobné číslo rámu: 012 226.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 4:

300,- €

Vyhotovené v Nových Zámkoch dňa 16.03.2021
Ing. Marta Kulichová, správca

K013748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucharová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikovo 1, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/272/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/272/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku
Pozemok
Pozemok
Stavba

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Súpisová hodnota Výťažok zo speňaženia
Stav
[EUR]
[EUR]

Názov

Majetok tretej
osoby

Zabezpečenie

zastavaná plocha a
nádvorie

840.00

Nie

záhrada

2720.00

Nie

dom

1000.00

Nie

K013749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagin Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolce 113, 946 17 Sokolce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/204/2020 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/204/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ
majetku
Pozemok
Pozemok

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová hodnota Výťažok zo speňaženia
[EUR]
[EUR]

Parcela registra
300.00
"E"
parcela registra
167.00
"E"

Stav

Majetok tretej
osoby

Zabezpečenie

400.00

Speňažený

Nie

177.00

Speňažený

Nie

K013750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincent Valent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 432/14, 951 93 Machulince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1964
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

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

86

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

30OdK/5/2020

30OdK/5/2020 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

Deň vydania: 22.03.2021

Dátum:
17.03.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/5/2020 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
16/2020 dňa 24.01.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Vincent Valent, nar. 08.07.1964, Športová
432/14, 951 93 Machulince, podnikajúci pod obchodným menom Vincent Valent s miestom podnikania
Športová 432/14, 951 93 Machulince, IČO: 33394075, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený
Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou
S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko bol splnený rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K013751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Repa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaradice 163, 953 01 Čaradice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/56/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/56/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

30OdK/56/2020

30OdK/56/2020 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

17.03.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/56/2020 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
40/2020 dňa 27.02.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Milan Repa, rod. Repa, nar. 24.10.1971,
Čaradice 163, 953 01 Čaradice, podnikajúci pod obchodným menom Milan Repa s miestom podnikania Ul.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. mája 3274/51, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 48192015 , štátny občan SR a za správcu bol ustanovený
Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou
S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko bol splnený rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K013752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ildikó Snyapeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cisárska Bašta 552/2, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1967
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/85/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/85/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

30OdK/85/2020

30OdK/85/2020 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

17.03.2021

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/85/2020 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
59/2020 dňa 25.03.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ildikó Snyapeková, nar. 11.08.1967,
Cisárska Bašta 552/2, 940 02 Nové Zámky, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom,
k.s., so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len
„správca“).
Nakoľko bol splnený rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Broškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory nad Žitavou 941 31, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1980
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/207/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/207/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Štúrová 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: Peter Broškovič, nar.
22.02.1980, bytom Obec Dvory nad Žitavou v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, dňa 16.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dezider Illés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókaiho 25/25, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/146/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/146/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ing. Dezider Illés, nar. 18,.04.1946, trvale bytom Jókaiho 25/25,
945 01 Komárno, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
bez zbytočného odkladu, PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU ZRUŠUJE KONKURZ VYHLÁSENÝ NA
MAJETOK DLŽNÍKA. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/146/2020, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. 101/2020 zo dňa 28.05.2020 zrušuje.

v Nitre dňa 18.03.2021

JUDr. Ladislav Barát

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

K013755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hlavatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 130, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/267/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/267/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Jozef Hlavatý, nar.: 30.08.1957, bytom 951 36 Lehota 130, zverejňuje v
zmysle §167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, aktualizáciu súpisu majetku
v nasledovnom znení:
súpis majetku v prospech zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Pohľadávka veriteľa vo výške: 5959,48 EUR
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 5-6
Zabezpečená pohľadávka v prvom poradí:

Č.zl.
3.
4.

Druh pozemku
Trvalý
porast
Trvalý
porast

LV č. Parcela č. Parcela reg. Umiestnenie
pozemku
trávny
intravilán
2417 4659/6
E
trávny

2417 4659/9

E

extravilán

Výmera v m2 Podiel

Katastrálne
územie

Súpisová
hodnota

1725

3/9

Komjatice

575 EUR

1585

3/9

Komjatice

132,08 EUR

Na majetok evidovaný na Liste vlastníctva č. 2417, si zabezpečený veriteľ SR-DÚ uplatnil zabezpečovacie právo
v 3. 4. a 5. poradí avšak následne si zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. uplatnil zabezpečovacie
právo v prvom poradí. Na základe tejto skutočnosti správca vyhotovil aktualizáciu súpisu majetku, kde vyznačil pri
predmetnom majetku zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v prvom poradí.
v Nitre dňa 18.03.2021

JUDr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IDS ENERGY PIPING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Podlužianke 3 / 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 906 711
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/2/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/2/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

AKTUALIZÁCIA SÚPISOVÝCH HODNÔT MAJETKU PATRIACEHO DO ODDELENEJ PODSTATY

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s. ako správca úpadcu IDS ENERGY PIPING, so sídlom Pri
Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711, Slovenská republika, sp. zn. 32K/2/2018, týmto oznamuje, že
v zmysle
§ 77 ods. 6 ZKR aktualizuje hodnoty nižšie uvedených súpisových zložiek majetku tvoriacich
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140:

Por. Popis majetku Dlžník
Právny dôvod vzniku
Súpisová
č.
hodnota v EUR
24. Peňažná
Babcock Borsig Steimuller GmbH
Neuhradená faktúra č. 4000123, na základe 8 646,67
pohľadávka
Niederl. Peitz, Europaalee 1, 46047 Oberhausen
Zmluvy č. 550242
Nemecko
IČO: HR8 23335
25. Peňažná
Babcock Borsig Steimuller GmbH
Neuhradená faktúra č. 4000124, na základe 11 086,24
pohľadávka
Niederl. Peitz, Europaalee 1, 46047 Oberhausen
Zmluvy č. 550242
Nemecko
IČO: HR8 2335
38. Peňažná
Dániel Atilla, Jilemnického 315/2, 937 01 Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2010045 136,85
pohľadávka
Želiezovce, IČO: 43 333 966
zo dňa 24.08.2010, splatná dňa 13.09.2010
39.

Peňažná
pohľadávka

Dániel Atilla, Jilemnického
Želiezovce, IČO: 43 333 966

40.

Peňažná
pohľadávka

Martin Badánik, M. Hatalu 2160/52, 026 01 Dolný Neuhradená faktúra č. VF2014010 zo dňa 1,73
Kubín, IČO: 43 477 798
15.07.2014, splatná dňa 19.08.2014

41.

Peňažná
pohľadávka

Bc. Anton Tropek, Sklárska 580/28, 987 01 Poltár, Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2015161 6,00
IČO: 40 170 594
zo dňa 16.11.2015, splatná dňa 06.12.2015

42.

Peňažná
pohľadávka

Viktor Šipoš, Ul. 28. Októbra 1780/1, 934 01 Levice, Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2016040 119,50
IČO: 37 726 161
zo dňa 28.06.2016, splatná dňa 02.08.2016

43.

Peňažná
pohľadávka

Ing. Ladislav Táncsoz – S ARMAT, Diakonská 3, Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2014031 101,97
927 01 Šaľa, IČO: 33 893 101
zo dňa 18.11.2014, splatná dňa 02.01.2015

44.

Peňažná
pohľadávka

Jozef Čerkala, Čirč 57, 065 42 Čirč, IČO: 37 166 Neuhradená faktúra č. VF2015045 zo dňa 3,90
298
10.06.2015, splatná dňa 15.07.2015

45.

Peňažná
pohľadávka

Pavol Paparinský,
44 436 572

46.

Peňažná
pohľadávka

Ľuboš Čierny, Nová 35/2, 966 53 Hronský Beňadik, Neuhradená faktúra č. VF2015067 zo dňa 39,65
IČO: 46 517 171
25.08.2015, splatná dňa 02.09.2015

47.

Peňažná
pohľadávka

Marián Kerny, Mlynská ulica 287/21, 935 31 Horná Neuhradená faktúra č. 4000069
Seč, IČO: 44 087 276
23.08.2014, splatná dňa 05.09.2014

Hronské

315/2,

937

Kľačany,

01 Neuhradená faktúra č. VF2010034 zo dňa 156,49
08.06.2010, splatná dňa 28.06.2010

IČO: Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2015063 15,76
zo dňa 18.08.2015, splatná dňa 07.09.2015

zo

dňa 21,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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48.

Peňažná
pohľadávka

Marian Benčík, Funduše 1171, 951 17 Cabaj – Neuhradená faktúra č. VF2014020 zo dňa 24,00
Čápor, IČO: 35 004 169
23.09.2014, splatná dňa 28.10.2014

49.

Peňažná
pohľadávka

Alexander Urbán – WIG, Mierová 163/52, 937 01 Neuhradená faktúra č. VF2014008 zo dňa 5,25
Želiezovce, IČO: 40 927 881
01.07.2014, splatná dňa 21.07.2014

50.

Peňažná
pohľadávka

M & M Holding, s.r.o., Školská 36, 968 01 Nová Neuhradená faktúra č. VF2015081 zo dňa 2,40
Baňa, IČO: 48 010 464
29.09.2015, splatná dňa 06.10.2015

51.

Peňažná
pohľadávka

EKOL, spol. s r.o., Křenová 211/65, 602 00 Brno, Čiastočne neuhradená faktúra č. 130100020 zo 7,69
IČO: 41 600 983
dňa 16.09.2013, splatná dňa 30.09.2013

52.

Peňažná
pohľadávka

WELDEX Marian Drzazga, Longinowka 73, 97-340 Čiastočne neuhradená faktúra č. VF2015075 253,67
Rozprza, Poland, IČO: 7712447209
zo dňa 24.09.2015, splatná 14.10.2015

53.

Peňažná
pohľadávka

EUCIA CZ a.s., Napajedelská
Otrokovice, Česká republika

1552,

76 502 Neuhradená faktúra č. 150500007 zo dňa 2 884,70
02.04.2015, splatná dňa 03.05.2015

54.

Peňažná
pohľadávka

EUCIA CZ a.s., Napajedelská
Otrokovice, Česká republika

1552,

76 502 Neuhradená faktúra č. 160100002 zo dňa 299,26
15.06.2016, splatná dňa 30.07.2016

55.

Peňažná
pohľadávka

Kovosta – fluid, a.s., Vápenka 3059/4, Židenice, Čiastočne neuhradená faktúra č. 130100015 zo 69,27
636 00 Brno, Česká republika, IČO: 253 50 391
dňa 06.09.2013, splatná dňa 06.10.2013

56.

Peňažná
pohľadávka

Kovosta – fluid, a.s., Vápenka 3059/4, Židenice, Čiastočne neuhradená faktúra č. CZ1301019
636 00 Brno, Česká republika, IČO: 253 50 391

57.

Peňažná
pohľadávka

Kovosta – fluid, a.s., Vápenka 3059/4, Židenice, Čiastočne neuhradená faktúra č. 140100001 zo 452,86
636 00 Brno, Česká republika, IČO: 253 50 391
dňa 09.01.2014, splatná dňa 08.02.2014

58.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000070 zo 1 089,81
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 08.09.2014

59.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000071 zo 209,30
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 08.09.2014

60.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000073 zo 95,16
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 16.09.2014

61.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000076 zo 441,52
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 18.09.2014

62.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000081 zo 163,57
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 24.09.2014

63.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000083 zo 359,61
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 29.09.2014

64.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Neuhradená
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
27.11.2014

65.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000114 zo 4 712,43
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 27.11.2014

66.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Neuhradená
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
13.04.2015

67.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000149 zo 3 450,00
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
dňa 26.06.2015

68.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Neuhradená
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
26.06.2015

faktúra

č.

4000150

zo

dňa 3 000,00

69.

Peňažná
pohľadávka

Bilfinger Engineering & Technologies GmbH, Neuhradená
Europaallee 1, 46047 Oberhausen, Deutschland,
30.06.2015

faktúra

č.

4000151

zo

dňa 2 451,42

70.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000031 zo 9,24
München, Deutschland
dňa 24.04.2014

71.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000034 zo 1 390,16
München, Deutschland
dňa 06.05.2014

faktúra

faktúra

č.

č.

4000113

4000146

zo

zo

3,23

dňa 499,00

dňa 3 021,39

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

92

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

faktúra

Deň vydania: 22.03.2021

72.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
27.05.2014

73.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000048 zo 49,64
München, Deutschland
dňa 23.06.2014

74.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000049 zo 25,95
München, Deutschland
dňa 26.06.2014

75.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000052 zo 44,90
München, Deutschland
dňa 30.06.2014

76.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000057 zo 58,19
München, Deutschland
dňa 29.07.2014

77.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000058 zo 2,45
München, Deutschland
dňa 29.07.2014

78.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000059 zo 506,45
München, Deutschland
dňa 04.08.2014

79.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000063 zo 43,00
München, Deutschland
dňa 12.08.2014

80.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000068 zo 26,94
München, Deutschland
dňa 02.09.2014

81.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000072 zo 34,71
München, Deutschland
dňa 08.09.2014

82.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000075 zo 19,39
München, Deutschland
dňa 17.09.2014

83.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000078 zo 474,17
München, Deutschland
dňa 22.09.2014

84.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000084 zo 435,13
München, Deutschland
dňa 29.09.2014

85.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000098 zo 10,03
München, Deutschland
dňa 20.10.2014

86.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000103 zo 35,10
München, Deutschland
dňa 24.10.2014

87.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000104 zo 9,25
München, Deutschland
dňa 27.10.2014

88.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000106 zo 32,59
München, Deutschland
dňa 31.10.2014

89.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
04.11.2014

90.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000109 zo 1 011,51
München, Deutschland
dňa 17.11.2014

91.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000110 zo 348,17
München, Deutschland
dňa 26.11.2014

92.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000111 zo 592,89
München, Deutschland
dňa 26.11.2014

93.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000112 zo 34,00
München, Deutschland
dňa 27.11.2014

94.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
27.11.2014

95.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000117 zo 8,45
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

faktúra

faktúra

č.

č.

č.

4000046

4000108

4000115

zo

zo

zo

dňa 910,75

dňa 585,09

dňa 54,10
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96.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000118 zo 4,90
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

97.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000119 zo 26,50
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

98.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000120 zo 4,31
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

99.

Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000121 zo 28,99
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

100. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000122 zo 25,68
München, Deutschland
dňa 02.12.2014

101. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000125 zo 539,75
München, Deutschland
dňa 16.12.2014

102. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000126 zo 2,57
München, Deutschland
dňa 16.12.2014

103. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000127 zo 18,09
München, Deutschland
dňa 22.12.2014

104. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000129 zo 1 298,29
München, Deutschland
dňa 12.01.2015

105. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000130 zo 391,64
München, Deutschland
dňa 12.01.2015

106. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000133 zo 20,50
München, Deutschland
dňa 22.01.2015

107. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000134 zo 192,83
München, Deutschland
dňa 01.02.2014

108. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Čiastočne neuhradená faktúra č. 4000135 zo 53,00
München, Deutschland
dňa 03.02.2014

109. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
09.02.2015

faktúra

č.

4000136

zo

dňa 272,30

110. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
24.02.2015

faktúra

č.

4000139

zo

dňa 2 000,00

111. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
12.01.2014

faktúra

č.

4000140

zo

dňa 1 093,86

112. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
26.02.2015

faktúra

č.

4000141

zo

dňa 2 200,00

113. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
26.02.2015

faktúra

č.

4000142

zo

dňa 0,12

114. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
12.03.2015

faktúra

č.

4000143

zo

dňa 361,07

115. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
07.04.2015

faktúra

č.

4000144

zo

dňa 96,00

116. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
07.04.2015

faktúra

č.

4000145

zo

dňa 1 790,55

117. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
30.04.2015

faktúra

č.

4000153

zo

dňa 8,30

118. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
01.06.2015

faktúra

č.

4000154

zo

dňa 1 128,85

119. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
01.06.2015

faktúra

č.

4000155

zo

dňa 312,11
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120. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
05.06.2015

faktúra

č.

4000156

zo

dňa 1 983,30

121. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
31.10.2015

faktúra

č.

4000159

zo

dňa 2 780,39

122. Peňažná
pohľadávka

Caverion Deutschland GmbH, Riesstr. 8, 80992 Neuhradená
München, Deutschland
30.06.2016

faktúra

č.

4000160

zo

dňa 293,33

123. Peňažná
pohľadávka

Energomontaź Pólnoc Belchatów Sp.z.o.o.,
ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec, Poland

Neuhradená faktúra č. 4000152 zo
01.06.2015

dňa 9 381,13

124. Peňažná
pohľadávka

Energomontaź Pólnoc Belchatów Sp.z.o.o.,
ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec, Poland

Neuhradená
01.05.2015

dňa 8 004,44

faktúra

č.

4000147

zo

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K013757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARON STONE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabové 1, 014 01 Bytča - Hrabové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 405
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddeleným podstatám
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelených podstát
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu SHARON STONE, s r.o., so sídlom Bytča-Hrabové 1, 01 401 Bytča
- Hrabové, IČO: 31630405, č.k.: 3K/11/2017, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti oddeleným
podstatám a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelených podstát v prospech
zabezpečených veriteľov:
- TWR Business, s.r.o., Dolné Rudiny 1, Žilina, IČO: 50 015 486
- Jana Rezáková, Rozkvet 2051,105, Považská Bystrica
- Sendak, s.r.o., v likv., Peterská 15199/20 821 03 Bratislava, IČO: 46768530 (predtým 4ware media s.r.o.)
Zoznam pohľadávok proti podstate je pre zabezpečených veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 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.
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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Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku z oddelených podstát zabezpečených veriteľov v Obchodnom
vestníku už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil
v Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici dňa 16.03.2021
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Správca
V zast. Ing. Vladimír Budiač, komplementár

K013758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARON STONE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabové 1, 014 01 Bytča - Hrabové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 630 405
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu SHARON STONE, s r.o., so sídlom Bytča-Hrabové 1, 01 401 Bytča
- Hrabové, IČO: 31630405, č.k.: 3K/11/2017, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je pre veriteľský výbor a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici dňa 16.03.2021
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Správca
V zast. Ing. Vladimír Budiač, komplementár
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K013759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LESOREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 2686, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 458 235
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podanie označené ako „Druhé verejné ponukové konanie I. kolo“ bolo zverejnené v OV č. 43/2021 zo dňa
04.03.2021 (ďalej len „I. kolo ponukového konania“). V zmysle uvedeného podania platí, že lehota na podávanie
ponúk bola stanovená v dĺžke 10 dní, kedy posledným dňom lehoty bol deň 15.03.2021 do 14.00 hod.
K položke súpisu majetku Úpadcu č. 2 správca uvádza nasledovné: v uvedenej lehote bolo správcovi
doručených deväť ponúk. Vo vzťahu k položke súpisu majetku Úpadcu č. 2 na základe uvedeného správca
konštatuje úspešnosť Druhého verejného ponukového konania I. kola.

S úctou

JUDr. Erik Končok, správca

K013760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinďák Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdošín 0, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/76/2020 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/76/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Filip Pinďák, nar. 15.09.1987, trvale bytom Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín,
podnikajúceho pod obchodným menom Filip Pinďák, s miestom podnikania Hríbiky 211, 02744
Tvrdošín, Medvedzie, IČO: 43 491 111, korešpondenčná adresa: Hríbiky 211, 027 44 Tvrdošín
som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Filip Pinďák nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
v
súlade
s
§
167v
ods.
1
ZKR
oznamujem,
že
konkurz
sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje
a v súlade s § 167v ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.
JUDr.
správca

Jozef

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magát Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2685/87, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/179/2020 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Jaroslav Magát, nar. 24.05.1988, trvale bytom Okružná 2685/87, 022 04
Čadca - U Hluška som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Jaroslav Magát nemá
žiaden
majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
v
súlade
s
§
167v
ods.
1
ZKR
oznamujem,
že
konkurz
sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje
a v súlade s § 167v ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.
JUDr.
správca

Jozef

Kadura

K013762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermanová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6078 / 11, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2020 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Lenka Hermanová, nar. 25.07.1986, trvale bytom Rybárpoľská 6078/11, 034
01 Ružomberok, korešpondenčná adresa: Revolučná 156, 031 01 Liptovský Mikuláš som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Lenka Hermanová nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
v
súlade
s
§
167v
ods.
1
ZKR
oznamujem,
že
konkurz
sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje
a v súlade s § 167v ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.
JUDr.
správca

Jozef

K013763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podania označené ako „Verejné ponukové konanie I. kolo“ a podanie označené ako „Verejné ponukové konanie I.
kolo“ bolo publikované v OV č. 43/2021 zo dňa 04.03.2021 (ďalej len „I. kolo ponukové konania“). V zmysle
uvedeného podania platí, že lehota na podávanie ponúk bola stanovená v dĺžke 10 dní, kedy posledným dňom
lehoty bol deň 15.03.2021 do 14.00 hod.
K položkám súpisu majetku Úpadcu č. 16 a č. 19 správca uvádza nasledovné: v uvedenej lehote správcovi
nebola doručená akákoľvek ponuka, čím platí, že I. kolo verejného ponukového konania vo vzťahu k týmto
položkám súpisu majetku č. 16 a č. 19 vyhlasuje správca za neúspešné. Správca požiada zabezpečeného
veriteľa o udelenie nového záväzného pokynu vo veci speňaženia položky súpisu majetku Úpadcu č. 16 a č. 19.
S úctou
JUDr. Erik Končok, správca

K013764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODEprodukt s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 481 478
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K9/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S 1568
ako správca konkurznej podstaty MODE produkt, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 46 481 478, so sídlom: Nám. Slobody
1476/12, 034 01 Ružomberok (ďalej len „Úpadca“), sp. zn.: 2K9/2016, v súlade s vydaným záväzným pokynom
zástupcu veriteľov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu,
na postúpenie nasledovnej peňažnej pohľadávky Úpadcu, ktorá je predmetom speňaženia v rámci tohto
verejného ponukového konania (ďalej lej „Predmet speňažovania“):
Neuhradená časť pohľadávky Úpadcu pozostávajúca z istiny a príslušenstva patriaca do všeobecnej podstaty,
ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty doplnením súpisu všeobecnej podstaty dňa 13.11.2020
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 220/2020, ako súpisová zložka majetku č. 2, druh súpisovej zložky
majetku: peňažná pohľadávka, celková výška a mena pohľadávky: 107.400 eur; právny dôvod vzniku pohľadávky:
pohľadávka z odporovateľného právneho úkonu priznaná rozsudkom Okresného súdu v Žiline, sp. zn.:
43Cbi8/2017 zo dňa 3.5.2018, ktorý sa stal právoplatným dňa 5.6.2018 a vykonateľným dňa 9.6.2018; dlžník:
ALEX-MODE, s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 406 716, ktorej zostatok
istiny ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania predstavuje 93.011,83 eur.
Záväzné podmienky speňažovania (ďalej len "ZPS")
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – 2K9/2016 – neotvárať“
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku a končí jej pätnástym dňom o 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
b. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na postúpenie Predmetu speňažovania, inak sa na
neskoršie podané ponuky nebude prihliadať. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia
vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená
(poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. b) do 15:00 hod., v prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
c. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri);
2. Originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 30 dní od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh odplaty za postúpenie Predmetu speňažovania, ktorá bude splatná najneskôr pri podpise zmluvy
o postúpení pohľadávky.
4. Účasť v ponukovom konaní je podmienená zaplatením sumy 200 eur ako finančnej zábezpeky
v prospech účtu konkurznej podstaty, ktorý je vedený v Tatra Banke, a.s., IBAN: SK21 1100 0000
0029 4402 7920. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko alebo obchodné meno
záujemcu. Ak bude ponuka záujemcu vybraná ako víťazná, zložená zábezpeka sa započíta na úhradu
odplaty za postúpenie Predmetu speňažovania. Ak ponuka záujemcu nebude vybraná ako víťazná,
zložená zábezpeka bude záujemcovi vrátená v prospech účtu, z ktorého bola odoslaná do 10 dní od
vyhodnotenia verejného ponukového konania.
d. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. d) ZPS; ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z
vyhodnotenia;
e. Jednotlivé ponuky budú otvorené správcom, a to v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu. V zmysle udeleného záväzného pokynu zástupcu veriteľov je správca povinný ponuku
záujemcu, ktorý ponúkne za Predmet speňažovania najvyššiu odplatu, predložiť zástupcovi veriteľov na
schválenie. V prípade neschválenia ponuky zástupcom veriteľov je správca oprávnený ponuku
odmietnuť;
f. Víťaza ponukového konania, ktorého ponuka bola schválená zástupcom veriteľov, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
zástupcu veriteľov o schválení ponuky záujemcu.,
g. V prípade, ak ponukové konanie bude neúspešné, je správca oprávnený vyhlásiť za vyššie uvedených
ZPS druhé kolo ponukového konania. V prípade ak aj druhé kolo ponukového konania bude neúspešné,
je správca oprávnený vyhlásiť za tých istých podmienok tretie kolo ponukového konania. V prípade ak aj
tretie kolo ponukového konania bude neúspešné, správca požiada príslušný orgán o uloženie záväzného
pokynu ohľadom ďalšieho postupu pri speňažovaní pohľadávok, ktoré sú predmetom speňaženia podľa
tejto žiadosti.

V Žiline, dňa 17.3.2021
KP recovery, k.s.
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K013765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránske Stránske, 013 13 Stránske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/19/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Elena Halušková, nar. 15.09.1973, trvale bytom obec Stránske, 013
13 Stránske, korešpondenčná adresa: Osiková 10, 010 07 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené nasledovné prihlášky
pohľadávok:
- dňa 28.01.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, ktorou si veriteľ prihlásil zabezpečenú pohľadávku pod por. č. 1
v celkovej sume 4061,01 EUR spolu so zabezpečovacím právom - záložné právo prvé v poradí.
- dňa 08.02.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, IČO: 542097902, so sídlom Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzsko, ktorou si veriteľ
prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 835,84 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 17.03.2021
V Ružomberku dňa 17.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránske Stránske, 013 13 Stránske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/19/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/19/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Elena Halušková, nar. 15.09.1973, trvale bytom
obec Stránske, 013 13 Stránske, korešpondenčná adresa: Osiková 10, 010 07 Žilina, v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu
tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
Opis súpisovej zložky majetku – nehnuteľnosť
poradie súpisovej
zložky
majetku v súpise konkurznej 1
podstaty:
popis
súpisovej
zložky
Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 1333/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok – parcela reg. C KN parc.č. 1333/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2
majetku:
štát, okres, obec, katastrálne
územie, príslušný okresný
Slovenská republika; Žilina, Varín, Varín, Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor; LV č. 483
úrad, katastrálny odbor, číslo
LV:
spoluvlastnícky
podiel
1/36
dlžníka:
súpisová hodnota majetku: 33,- EUR
umiestnenie pozemku:
pozemok je umiestnený v extraviláne
Záložné právo prvé v poradí v prospech veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35
zabezpečovacie právo:
807 598.
Záložné právo vzniklo na základe zmluvy o úvere č. 5021137 zo dňa 03.02.2004 a záložnej zmluvy.
zabezpečený veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Pohľadávka zo zmluvy o úvere č. 5021137 zo dňa 03.02.2004, na základe ktorej veriteľ poskytol Dlžníkovi
úver vo výške 398,33 EUR a dlžník sa zaviazal zaplatiť veriteľovi túto sumu zvýšenú o príslušný poplatok vo
opis a výška zabezpečených výške 318,66 EUR, t.j. spolu vo výške 716,99 EUR. Veriteľ si prihlásil pohľadávku prihláškou pod por. č. 1
pohľadávok:
v nasledovnom zložení: istina: 120,09 EUR, úroky: 0,00 EUR, úroky z omeškania: 3562,81 EUR, poplatok
z omeškania: 168,69 EUR, náklady z uplatnenia: 209,42 EUR, celková suma: 4061,01 EUR.
Pohľadávka je v zozname pohľadávok zapísaná pod por.č. 6.
Výmera pripadajúca na dlžníka predstavuje 1,06 m2.
vysvetlenie:
Pri stanovení hodnoty majetku správca vychádzal z prieskumu trhu. Na pozemku sa nachádza stavba so súp.
č. 1108 – rekreačná chata evidovaná na LV č. 2472.
deň
vyhotovenia
súpisu
17.03.2021; vlastníctvo dlžníka
a dôvod zapísania do súpisu:

K013767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Emila Janotku 50 / 45, 032 42 Pribylina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/193/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Baláž, nar.: 18.06.1973, trvale bytom
Ulica Emila Janotku 50/45, 032 42 Pribylina, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje, že
končí konkurz, pretože zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Ružomberku
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

dňa

K013768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Emila Janotku 50 / 45, 032 42 Pribylina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/193/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/193/2020
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3OdK/193/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Baláž, nar.: 18.06.1973, trvale bytom
Ulica Emila Janotku 50/45, 032 42 Pribylina, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 17.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurášek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Somolického 2056 / 11, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/69/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/69/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Miroslav Jurášek, nar. 29.12.1970, trvale bytom Somolického 2056/11,
039 01 Turčianske Teplice, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom
Miroslav Jurášek, s miestom podnikania Stavbárska 3/7, 036 01 Martin, IČO: 33 775 486, v zmysle ustanovenia §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené
nasledovné prihlášky pohľadávok:
- dňa 09.03.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 857,61 EUR,
- dňa 15.03.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa Alektum Capital II AG, so
sídlom Gubelstrasse 24, Zug, Švajčiarska konfederácia, CHE-496.825.067, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku
pod por. č. 1 v celkovej sume 17,06 EUR, pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 16,99 EUR a pohľadávku
pod por. č. 3 v celkovej sume 197,- EUR.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 17.03.2021
V Ružomberku dňa 17.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Parč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1972
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/248/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/248/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd v Žiline Uznesením č. k. 9OdK/248/2018-27 zo dňa 17.10.2018, ktoré bolo zverejnené v OV
č.206/2018, dňa 24.10.2018, pod K080738 vyhlásil konkurz na dlžníka : Peter Parč, nar. 14.04.1972, bytom 031
01 Liptovský Mikuláš, adresa na doručovanie : J. Rumana 30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 18.11.1997
podnikajúci pod obchodným menom Peter Parč, s miestom podnikania Rumana 30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 34 286 233
Správca zverejnil Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka v OV č.227/2019,dňa 25.11.2019, pod
K100254 a Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku v OV č.150/2020, dňa
05.08.2020 pod K060266.
V konkurze sa postupovalo podľa ust. § 167m, ods.2, poslednej vety ZoKR bez zástupcu veriteľov.
Správca v zmysle § 167u ZoKR oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti Všeobecnej postate a
má zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo Všeobecnej podstaty dlžníka Peter Parč, nar. 14.04.1972, bytom
031 01 Liptovský Mikuláš, adresa na doručovanie : J. Rumana 30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 18.11.1997
podnikajúci pod obchodným menom Peter Parč, s miestom podnikania Rumana 30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 34 286 233.

JUDr. Alena Balážová – správca

K013771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GDM - Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5, 031 82 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 263
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina,
prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 5: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
230,60 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 856,90 Eur; pohľadávka č. 3 v celkovej výške 351,30 Eur.
Dátum zápisu: 17.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K013772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krupík Industrial, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 236 210
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 22.03.2021
Správca úpadcu Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze, so sídlom Slovenských dobrovoľníkov 1439, 022 01
Čadca, IČO: 46 236 210 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 22.03.2021, na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu uloženého správcovi dňa 16.09.2020, štvrté kolo ponukového konania na speňaženie súboru
pohľadávok Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu a
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 33/2019 pod značkou záznamu K014179 dňa 15.02.2019 pod
súpisovými položkami majetku por. č. 1 až 12. V súpise všeobecnej podstaty boli zapísané okrem pohľadávok,
ktoré sú predmetom speňaženia v ponukovom konaní aj ďalšie pohľadávky pod por. č. 13 až 16, a to pohľadávky
z účtu v banke, ktoré však nie sú predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní.

Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 7.708,54 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 7.708,54 EUR;
2. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 6.532,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 6.532,- EUR;
3. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 7.312,50 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 7.312,50 EUR;
4. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 13.572,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 13.572,- EUR;
5. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 13.660,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 13.660,- EUR;
6. Peňažná pohľadávka: Dlžník: DESERTA s.r.o., so sídlom Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9,
Česká republika, IČO: 03 069 885; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 14.508,50 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 14.508,50 EUR;
7. Peňažná pohľadávka: Dlžník: DESERTA s.r.o., so sídlom Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9,
Česká republika, IČO: 03 069 885; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
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suma (aj mena): 11.900,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 11.900,- EUR;
8. Peňažná pohľadávka: Dlžník: DESERTA s.r.o., so sídlom Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9,
Česká republika, IČO: 03 069 885; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 11.900,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 11.900,- EUR;
9. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha,
Česká republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 15.213,- EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 15.213,- EUR;
10. Peňažná pohľadávka: Dlžník: Avodružstvo, družstvo, so sídlom Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká
republika, IČO: 25 592 513; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková suma (aj
mena): 9.303,50 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 9.303,50 EUR;
11. Peňažná pohľadávka: Dlžník: CALWERA invest s.r.o., so sídlom Ladova 1799/1, Řečkovice, 621 00 Brno,
Česká republika, IČO: 29 197 147; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 13.967,50 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 13.967,50 EUR;
12. Peňažná pohľadávka: Dlžník: CALWERA invest s.r.o., so sídlom Ladova 1799/1, Řečkovice, 621 00 Brno,
Česká republika, IČO: 29 197 147; Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra; Celková
suma (aj mena): 14.958,50 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 14.958,50 EUR;
(ďalej spolu pohľadávky uvedené vyššie pod por. č. 1) až por. č. 12) ako „Predmet speňaženia“).
Peňažné pohľadávky zaradené do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov ako súpisové
položky majetku por. č. 1 až 5 a por. č. 9 až 10 (Dlžník: Avodružstvo, družstvo), boli v celom rozsahu priznané
Rozsudkom Obvodního soudu pro Prahu 4 zo dňa 11.10.2019, č. j. 38 C 125/2019-21, ktorý nadobudol
právoplatnosť dňa 12.11.2019 a vykonateľnosť dňa 16.11.2019.
Peňažné pohľadávky zaradené do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov ako súpisové
položky majetku por. č. 11 až 12 (Dlžník: CALWERA invest s.r.o.), boli v celom rozsahu priznané Rozsudkom
Městského soudu v Brně zo dňa 27.02.2020, č. j. 94 C 144/2019-26, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
31.03.2020 a vykonateľnosť dňa 04.04.2020.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 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 len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR.

Podmienky ponukového konania:
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
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i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom
postúpenia, pričom Správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred
dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. V tomto prípade bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu
z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej pohľadávky/uspokojených pohľadávok ku všetkým
pohľadávkam (k celému Súboru pohľadávok), ktoré tvoria Predmet speňaženia.

Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia, bez stanovenia
minimálnej sumy ponúknutej odplaty. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej
odmietnutia a túto predložiť Zástupcovi veriteľov na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, Správca o tejto skutočnosti upovedomí dotknutých záujemcov a vyzve
ich na predloženie novej navýšenej ponuky. Pre určenie víťaznej ponuky z takto predložených ponúk rovnako
rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. V prípade, ak na výzvu Správcu ani jeden
z dotknutých záujemcov nepredloží novú navýšenú ponuku víťaznou ponukou je ponuka toho záujemcu, ktorá
bola Správcovi doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK33 1100 0000 0029 2388
7788, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky zástupcom veriteľov je správca
povinný zorganizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov, správca vyzve
na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími
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Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908
989 977 alebo mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania,
t. j. do dňa 06.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku,
ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude
prihliadať.

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

K013773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Mrázek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michaelliho 9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 049 638
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/136/2020S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/136/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mikuláš Takáč so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, správca úpadcu: Branislav Mrázek, nar.
04.08.1984, trvale bytom mesto Martin, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Mrázek,
s miestom podnikania Kernova 4693/7, 036 01 Martin, IČO: 48 049 638, korešpondenčná adresa: Michaelliho 9,
036 01 Martin, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu. V zmysle uvedeného konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z tohto dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka: Branislav Mrázek, nar. 04.08.1984, trvale bytom mesto Martin,
036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Mrázek, s miestom podnikania Kernova 4693/7, 036
01 Martin, IČO: 48 049 638, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle
ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Martine, 17.03.2021
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K013774
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
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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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – dňom 24.03.2021
Predmet speňaženia:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010
01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.
841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1436 ako správca úpadcu M –MÓDA s.r.o.,
so sídlom Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 750 533, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57036/L (ďalej len „Úpadca “), vyhlasuje dňom 24.03.2021 na základe
záväzného pokynu zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 194/2020 pod značkou záznamu K073748 dňa 08.10.2020 pod súpisovými
položkami majetku por. č. 2 až por. č. 182 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“).
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je súbor hnuteľného majetku Úpadcu – tovar (oblečenie),
ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov a zverejnený v Obchodnom
vestníku MS SR č. 194/2020 pod značkou záznamu K073748 dňa 08.10.2020 pod súpisovými položkami majetku
por. č. 2 až por. č. 182 (ďalej ako „Hnuteľný majetok“ alebo „Predmet speňaženia“). Hnuteľný majetok tvorí
zostatkový tovar z podnikateľskej činnosti úpadcu spočívajúcej v prevádzke kamenného obchodu s oblečením.
Hnuteľné veci - jednotlivé kusy oblečenia (spravidla v počte 1-6 rovnakého druhu) sú rôznych veľkostí a rôznych
značiek, ako napr. Mustang, Street One, Lerros, Cecil, Lee, atď.
Listom zo dňa 10.11.2020 zástupca veriteľov ako príslušný organ uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 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 len „ZKR“). Predmet speňaženia sa v ponukovom konaní speňažuje ako jeden súbor
hnuteľných vecí.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na
internetovom portáli Správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejní na internetových portáloch www.bazos.sk a
www.bazar.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne
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podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej bude identifikovaný záujemca (predkladateľ ponuky) a
v ktorej budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu
cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 07.04.2021 do 16:00 hod., v nasledovnej výške:
i.

250,- Eur za Predmet speňaženia.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov ako príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Predmet speňaženia je toho času umiestnený na adrese kancelárie Správcu so sídlom pre Žilinský kraj:
Revolučná 10, 010 01 Žilina. Za účelom obhliadky Predmetu speňaženia je potrebné kontaktovať správcu emailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno,
priezvisko, telefónne číslo).
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia ako
jedného súboru hnuteľných vecí, pričom ponuka na kúpnu cenu predstavuje konečnú sumu, ktorá
neobsahuje sumu DPH, keďže Úpadca v čase konania ponukového konania nie je platiteľom DPH.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia
a túto predloží zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu na schválenie.
Účtom úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: IBAN: SK07 1100
0000 0029 2083 8382, vedený v Tatra banka, a. s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre Predmet speňaženia, ku ktorému bola
v príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, správca predloží zástupcovi veriteľov ako príslušnému
orgánu na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán
schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich
(10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že lehota uvedená v predchádzajúcej
vete márne uplynie, má sa za to, že príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia ako súbor hnuteľných vecí.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov ako príslušný
orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet
speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom,
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ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne
oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie
alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908
989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 07.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – M –MÓDA s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K013775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KUHO - mix. spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 3249/2, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 652 423
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 4R/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Dozorný správca"), v
zmysle ust. § 163 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") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného
plánu obchodnej spoločnosti KUHO – mix. spol. s r.o., IČO : 00 652 423, so sídlom Topoľová 3249/2, 960 01
Zvolen (ďalej aj len ako „Dlžník") potvrdeného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4R/1/2019 zo
dňa 07.09.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2020 zo dňa 14.09.2020 sa nad Dlžníkom zavádza
dozorná správa.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu osoby podliehajúcej dozornej správe, zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy
v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu
na majetok Dlžníka.
Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy
podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
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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založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Predkladateľa plánu
zabezpečovacím právom alebo vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Predkladateľa plánu alebo k
vzniku ručiteľského záväzku Predkladateľa plánu;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Predkladateľ
plánu poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá
cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Predkladateľa plánu na čo najvyššom uspokojení ich
pohľadávok;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Predkladateľa plánu v hodnote prevyšujúcej 25.000,00 Eur alebo
viacerých peňažných záväzkov Predkladateľa plánu voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej
50.000,00 Eur v priebehu šiestich mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z
právneho úkonu schváleného Správcom;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 50.000,00 Eur;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Predkladateľa plánu alebo
záväzok Predkladateľa plánu strpieť určitú činnosť alebo záväzok Predkladateľa plánu zdržať sa určitej
činnosti po dobu viac ako 12 mesiacov;
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
úkonov, na základe ktorých by Predkladateľovi plánu vznikla iná povinnosť peňažného alebo
nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť
vyplývajúca z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných
zmlúv ratifikovaných a vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
plnenie peňažných záväzkov Predkladateľa plánu alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo
zmluvných alebo mimozmluvných sankcií;
každý právny úkon medzi Predkladateľom plánu a jeho Spriaznenými osobami alebo medzi
Predkladateľom plánu a Spriaznenými osobami veriteľov Predkladateľa plánu;
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
Správcom, zo strany Predkladateľa plánu podľa ust. § 124 ods. 7[1] ZKR, vrátane uznania záväzku alebo
uznania nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať̌, ak pred úplným
splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.
V Nitre, dňa 17.03.2021
Mgr. Veronika Vargová

K013776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4OdK/489/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Markusová Libuša, Paseka 626/1 , 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko,
týmto 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 zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K013777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/489/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/489/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca S1326, so sídlom 29.augusta 31, 94 01 Banská Bystrica, bol uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica vydaným pod sp. zn. 4OdK/489/2020, ustanovený do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka:
Markusová Libuša, Paseka 626/1 , 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko,
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu,
po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiaden
speňažiteľný majetok, preto správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Markusová
Libuša, Paseka 626/1 , 97667 Závadka nad Hronom, Slovensko, končí.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K013778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Alexyho 1915/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo

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:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/541/2020 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/541/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. so sídlom 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov
vedenom MSSR, značka správcu S1326, správca dlžníka:
Bódiš Michal, J. Alexyho 1915/6 , 96001 Zvolen, Slovensko,
týmto 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 zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym speňažiteľným majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Banskej Bystrici, Mgr. Ing. Jaroslav Ďaďo PhD., správca

K013779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu :
TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 020 982 v zmysle ustanovenia §
34 ods.1) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania : Penzión BOCA, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica, prezentácia od 09:30 hod, začiatok schôdze
o 10:00 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZKR,
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
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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Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie
účasti na schôdzi veriteľov vopred e-mailom na adrese: rybarikova@1uctovna.sk z dôvodu zabezpečenia
riadneho, plynulého a bezpečného priebehu schôdze pre všetkých jej účastníkov.
Zároveň prosím o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schôdze a to najmä dodržiavanie
bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schôdze veriteľov (2m), použitie respirátora typu FFP2, negatívny
test na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starší ako 7 dní.
Ing. Jozef Oravec, správca

K013780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlánsky Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kozáčeka 1855 / 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, číslo správcu S1941,
konkurzný správca úpadcu:
Peter Svetlánsky, nar. 06. 04. 1965, trvale bytom J. Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00
hod. do 15.00 hod (obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať písomne na mailovu adresu: rhavlat@hotmail.com, alebo kovacova@niamey.sk alebo na
čísle mobilného telefónu: 00421 903227678.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K013781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlánsky Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kozáčeka 1855 / 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, číslo
správcu S1941, konkurzný správca úpadcu:
Peter Svetlánsky, nar. 06. 04. 1965, trvale bytom J. Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen, oznamuje v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý
možno skladať preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
Konkurzy a oddlženie, k. s., správca
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K013782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlánsky Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kozáčeka 1855 / 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Peter Svetlánsky,
nar. 06. 04. 1965, trvale bytom J. Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, 2OdK/46/2021 zo dňa 25.2.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of the Peter Svetlánsky, born 06. 04. 1965, domicil J. Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen,
Slovak republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Banská Bystrica, No. 2OdK/46/2021 as of 25.2.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 48/2021 dňa
11.3.2021. Dňom 12.3.2021bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in The Commercial Journal 48/2021 on March
11th 2021. Bankruptcy was declared on March 12th 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová
992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej
schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy
musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica., Skuteckého 28,
974 87 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Konkurzy a oddlženie, k. s.,
so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť, Slovak Republic, where by it
must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to besigned by the qualified electronic signature of person whitch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt,
Ing. Jana Kováčová, PhD., zástupca kancelárie

K013783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
: RZ spol. s r.o., so sídlom Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves, IČO: 44 109 521 v zmysle
ustanovenia § 34 ods.1) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 03.05.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania : sídlo správcu - Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, prezentácia od 09:30 hod, začiatok
schôdze o 10:00 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZKR,
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukážu
plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie
účasti na schôdzi veriteľov vopred e-mailom na adrese: rybarikova@1uctovna.sk z dôvodu zabezpečenia
riadneho, plynulého a bezpečného priebehu schôdze pre všetkých jej účastníkov.
Zároveň prosím o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schôdze a to najmä dodržiavanie
bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schôdze veriteľov (2m), použitie respirátora typu FFP2, negatívny
test na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starší ako 7 dní.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K013784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGRO VOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Turičkou 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 998 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/10/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/10/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY - POZEMKY A STAVBY ZAPÍSANÉ NA LV č.
1232, k. ú. Veselé - ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA:
Agro TECH s.r.o., Nová Rožňavská 144, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50
915 720
ÚPADCA: AGRO VOS, s.r.o. “v konkurze“, so sídlom Pod Turičkou 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 30 998 247
spis. zn.
správcu:
4K/10/2020
S1614
spis. zn. súdu:
4K/10/2020
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Mgr. Slavomír Jančiar, správca so sídlom
kancelárie správcu Nám. SNP 70/36, 960 01
Zvolen, SR
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správcu
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Zabezpečovacie právo
Podrobný
Číslo
opis a
parcel
Dôvo
Deň
Dôvo
výška Odkaz Označen
y
d
Deň
Podrobný
zapís
d
zabezpeč na
ie
Vým
registr
zapís vylúč
opis
Štát, Katast Číslo
ania
vylúč
enej
prísluš zabezpe Dátum
Druh era
a "C" Spoluvla
ania enia
zabezpeč
Čí
okres rálne listu
majet
enia
pohľadáv ný
čeného
vzniku
poze poze
evidov stnícky
majet majet
slo
,
územi vlastn
ku
majet ovacích
ky
zápis v veriteľa zabezpečo
mku mku
anej
podiel
ku ku zo
obec
e
íctva
do
ku zo práv s zabezpeč zozna zabezpe vacieho
v m²
na
do súpis
súpis
súpis uvedením
enej
me
čenej
práva
katastr
súpis u
ich
u
u
týmto pohľa pohľadá
álnej
u
poradia
zabezpeč dávok
vky
mape
ovacím
právom
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio
banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
1)
15.11.201
1)
zabezpeč
7,
Pohľadáv
ená
Notárska ka Agro
pohľadáv
zápisnica TECH
ka
N
s.r.o.,
zapísaná
1995/2014 Nová
v
, Nz
Rožňavsk
Zozname
41089/201 á 144,
pohľadáv
4, NCRls Bratislava
ok pod č.
41878/201 - mestská
153 4 zo dňa časť Nové
Agro
29.10.201 Mesto
TECH
4831 04,
s.r.o.,
Notársky IČO: 50
Nová
úrad so 915 720,
Rožňavsk
sídlom v uplatnená
á 144,
Bratislave prihláškou
Bratislava
- JUDr.
pod por.
- mestská
Luciana č. 15/A-1,
časť
Rebrová - vo výške
Nové
notár - zabezpeč
Mesto
zabezpečo enej sumy
831 04,
vacie
602.242,4
IČO: 50
právo 1. v 7 €, 2)
915 720,
poradí, 2) Pohľadáv 1)
2)
Záložné ka Agro zapísa
zabezpeč
právo TECH
ná v
ená
Zmluvná
s.r.o.,
Zozna
pohľadáv
pokuta Nová
me
ka
Smlouva o Rožňavsk pohľad
zapísaná
úvěru č.
á 144,
ávok
LV
v
14100006 Bratislava pod č.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnot
a
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aného
majetku
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m
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Obchodný vestník 55/2021

Slove
zasta
nská
vaná
repub
Parcel
ploch
lika,
1
569
Veselé 1232 a CKN
aa
Piešť
262/ 7
nádv
any,
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

14100006 Bratislava pod č.
3 zo dňa - mestská 153, 2)
29.10.201 časť Nové zapísa
4
Mesto
ná v
uzatvoren 831 04, Zozna
á so
IČO: 50
me
spoločnos 915 720, pohľad
ťou Fio uplatnená ávok
banka, prihláškou pod č.
a.s.,
pod por. 154, 3)
Praha, č. 15/A-2, zapísa
ČR, IČ: vo výške né v
618 58 zabezpeč Zozna
374,
enej sumy me
Smlouva o 100.000,- pohľad
postoupen
€, 3)
ávok
í
Pohľadáv pod č.
pohledávk
ky
62 až
y zo dňa Slovenská č. 90
15.11.201 republika 7,
Daňový
Notárska
úrad
zápisnica Banská
N
Bystrica,
1995/2014 Nová 13,
, Nz
Banská
41089/201 Bystrica,
4, NCRls
IČO:
41878/201 42499500
4 zo dňa
0016,
29.10.201 uplatnené
4prihláška
Notársky mi pod
úrad so
por. č.
sídlom v 14/S-1 až
Bratislave 14/S-29, v
- JUDr.
celkovej
Luciana
výške
Rebrová - zabezpeč
notár ených
zabezpečo
súm
vacie
393.748,1
právo 1. v
0 €.
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio

Deň vydania: 22.03.2021
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
5 690,00
TECH
, 3)
€
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slove
zasta
nská
vaná
repub
Parcel
ploch
lika,
a
2
439
Veselé 1232
aa
Piešť
CKN
nádv
any,
262/ 8
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
15.11.201
1)
7,
Pohľadáv
Notárska ka Agro
zápisnica TECH
N
s.r.o.,
1995/2014 Nová
, Nz
Rožňavsk
41089/201 á 144,
4, NCRls Bratislava
41878/201 - mestská
4 zo dňa časť Nové
29.10.201 Mesto
4831 04,
Notársky IČO: 50
úrad so 915 720,
sídlom v uplatnená
Bratislave prihláškou
- JUDr.
pod por.
Luciana č. 15/A-1,
Rebrová - vo výške
notár - zabezpeč
zabezpečo enej sumy
vacie
602.242,4
právo 1. v 7 €, 2)
poradí, 2) Pohľadáv 1)
Záložné ka Agro zapísa
právo TECH
ná v
Zmluvná
s.r.o.,
Zozna
pokuta Nová
me
Smlouva o Rožňavsk pohľad
úvěru č.
á 144,
ávok
14100006 Bratislava pod č.
3 zo dňa - mestská 153, 2)
29.10.201 časť Nové zapísa
4
Mesto
ná v
uzatvoren 831 04, Zozna
á so
IČO: 50
me
spoločnos 915 720, pohľad
ťou Fio uplatnená ávok
banka, prihláškou pod č.
a.s.,
pod por. 154, 3)
Praha, č. 15/A-2, zapísa
ČR, IČ: vo výške né v
618 58 zabezpeč Zozna
374,
enej sumy me
Smlouva o 100.000,- pohľad
postoupen
€, 3)
ávok
í
Pohľadáv pod č.
pohledávk
ky
62 až
y zo dňa Slovenská č. 90
15.11.201 republika 7,
Daňový
Notárska
úrad
zápisnica Banská
N
Bystrica,
1995/2014 Nová 13,
, Nz
Banská
41089/201 Bystrica,
4, NCRls
IČO:
41878/201 42499500
4 zo dňa
0016,
29.10.201 uplatnené
4prihláška
Notársky mi pod
úrad so
por. č.
sídlom v 14/S-1 až

Deň vydania: 22.03.2021

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavsk
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
4 390,00
TECH
, 3)
€
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
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Bratislave 14/S-29, v
- JUDr.
celkovej
Luciana
výške
Rebrová - zabezpeč
notár ených
zabezpečo
súm
vacie
393.748,1
právo 1. v
0 €.
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio
banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
15.11.201
1)
7,
Pohľadáv
Notárska ka Agro
zápisnica TECH
N
s.r.o.,
1995/2014 Nová
, Nz
Rožňavsk
41089/201 á 144,
4, NCRls Bratislava
41878/201 - mestská
4 zo dňa časť Nové
29.10.201 Mesto
4831 04,
Notársky IČO: 50
úrad so 915 720,
sídlom v uplatnená
Bratislave prihláškou
- JUDr.
pod por.
Luciana č. 15/A-1,
Rebrová - vo výške
notár - zabezpeč
zabezpečo enej sumy
vacie
602.242,4

Deň vydania: 22.03.2021
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavsk
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
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Slove
zasta
nská
vaná
repub
Parcel
ploch
lika,
3
575
Veselé 1232 a CKN
aa
Piešť
262/ 9
nádv
any,
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

právo 1. v 7 €, 2)
poradí, 2) Pohľadáv 1)
Záložné ka Agro zapísa
právo TECH
ná v
Zmluvná
s.r.o.,
Zozna
pokuta Nová
me
Smlouva o Rožňavsk pohľad
úvěru č.
á 144,
ávok
14100006 Bratislava pod č.
3 zo dňa - mestská 153, 2)
29.10.201 časť Nové zapísa
4
Mesto
ná v
uzatvoren 831 04, Zozna
á so
IČO: 50
me
spoločnos 915 720, pohľad
ťou Fio uplatnená ávok
banka, prihláškou pod č.
a.s.,
pod por. 154, 3)
Praha, č. 15/A-2, zapísa
ČR, IČ: vo výške né v
618 58 zabezpeč Zozna
374,
enej sumy me
Smlouva o 100.000,- pohľad
postoupen
€, 3)
ávok
í
Pohľadáv pod č.
pohledávk
ky
62 až
y zo dňa Slovenská č. 90
15.11.201 republika 7,
Daňový
Notárska
úrad
zápisnica Banská
N
Bystrica,
1995/2014 Nová 13,
, Nz
Banská
41089/201 Bystrica,
4, NCRls
IČO:
41878/201 42499500
4 zo dňa
0016,
29.10.201 uplatnené
4prihláška
Notársky mi pod
úrad so
por. č.
sídlom v 14/S-1 až
Bratislave 14/S-29, v
- JUDr.
celkovej
Luciana
výške
Rebrová - zabezpeč
notár ených
zabezpečo
súm
vacie
393.748,1
právo 1. v
0 €.
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o

Deň vydania: 22.03.2021
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
5 750,00
TECH
, 3)
€
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slove
zasta
nská
Parcel
vaná
repub
a
ploch
lika,
4
833
Veselé 1232 CKN
aa
Piešť
262/
nádv
any,
10
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio
banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
15.11.201
1)
7,
Pohľadáv
Notárska ka Agro
zápisnica TECH
N
s.r.o.,
1995/2014 Nová
, Nz
Rožňavsk
41089/201 á 144,
4, NCRls Bratislava
41878/201 - mestská
4 zo dňa časť Nové
29.10.201 Mesto
4831 04,
Notársky IČO: 50
úrad so 915 720,
sídlom v uplatnená
Bratislave prihláškou
- JUDr.
pod por.
Luciana č. 15/A-1,
Rebrová - vo výške
notár - zabezpeč
zabezpečo enej sumy
vacie
602.242,4
právo 1. v 7 €, 2)
poradí, 2) Pohľadáv 1)
Záložné ka Agro zapísa
právo TECH
ná v
Zmluvná
s.r.o.,
Zozna
pokuta Nová
me
Smlouva o Rožňavsk pohľad
úvěru č.
á 144,
ávok
14100006 Bratislava pod č.
3 zo dňa - mestská 153, 2)
29.10.201 časť Nové zapísa
4
Mesto
ná v
uzatvoren 831 04, Zozna
á so
IČO: 50
me
spoločnos 915 720, pohľad
ťou Fio uplatnená ávok
banka, prihláškou pod č.
a.s.,
pod por. 154, 3)
Praha, č. 15/A-2, zapísa
ČR, IČ: vo výške né v
618 58 zabezpeč Zozna
374,
enej sumy me
Smlouva o 100.000,- pohľad
postoupen
€, 3)
ávok
í
Pohľadáv pod č.
pohledávk
ky
62 až
y zo dňa Slovenská č. 90
15.11.201 republika 7,
Daňový
Notárska
úrad
zápisnica Banská
N
Bystrica,
1995/2014 Nová 13,
, Nz
Banská

Deň vydania: 22.03.2021

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavsk
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
8 330,00
TECH
, 3)
€
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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41089/201 Bystrica,
4, NCRls
IČO:
41878/201 42499500
4 zo dňa
0016,
29.10.201 uplatnené
4prihláška
Notársky mi pod
úrad so
por. č.
sídlom v 14/S-1 až
Bratislave 14/S-29, v
- JUDr.
celkovej
Luciana
výške
Rebrová - zabezpeč
notár ených
zabezpečo
súm
vacie
393.748,1
právo 1. v
0 €.
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio
banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
15.11.201
1)
7,
Pohľadáv
Notárska ka Agro
zápisnica TECH
N
s.r.o.,
1995/2014 Nová
, Nz
Rožňavsk
41089/201 á 144,
4, NCRls Bratislava
41878/201 - mestská
4 zo dňa časť Nové
29.10.201 Mesto
4831 04,
Notársky IČO: 50

Deň vydania: 22.03.2021
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
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Slove
zasta
nská
Parcel
vaná
repub
a
ploch
lika,
5
2973
Veselé 1232 CKN
aa
Piešť
262/
nádv
any,
11
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

úrad so 915 720,
sídlom v uplatnená
Bratislave prihláškou
- JUDr.
pod por.
Luciana č. 15/A-1,
Rebrová - vo výške
notár - zabezpeč
zabezpečo enej sumy
vacie
602.242,4
právo 1. v 7 €, 2)
poradí, 2) Pohľadáv 1)
Záložné ka Agro zapísa
právo TECH
ná v
Zmluvná
s.r.o.,
Zozna
pokuta Nová
me
Smlouva o Rožňavsk pohľad
úvěru č.
á 144,
ávok
14100006 Bratislava pod č.
3 zo dňa - mestská 153, 2)
29.10.201 časť Nové zapísa
4
Mesto
ná v
uzatvoren 831 04, Zozna
á so
IČO: 50
me
spoločnos 915 720, pohľad
ťou Fio uplatnená ávok
banka, prihláškou pod č.
a.s.,
pod por. 154, 3)
Praha, č. 15/A-2, zapísa
ČR, IČ: vo výške né v
618 58 zabezpeč Zozna
374,
enej sumy me
Smlouva o 100.000,- pohľad
postoupen
€, 3)
ávok
í
Pohľadáv pod č.
pohledávk
ky
62 až
y zo dňa Slovenská č. 90
15.11.201 republika 7,
Daňový
Notárska
úrad
zápisnica Banská
N
Bystrica,
1995/2014 Nová 13,
, Nz
Banská
41089/201 Bystrica,
4, NCRls
IČO:
41878/201 42499500
4 zo dňa
0016,
29.10.201 uplatnené
4prihláška
Notársky mi pod
úrad so
por. č.
sídlom v 14/S-1 až
Bratislave 14/S-29, v
- JUDr.
celkovej
Luciana
výške
Rebrová - zabezpeč
notár ených
zabezpečo
súm
vacie
393.748,1
právo 1. v
0 €.
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy

Deň vydania: 22.03.2021
Nová
Rožňavsk
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
29
TECH
, 3)
730,00 €
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

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

128

Obchodný vestník 55/2021

Slove
zasta
nská
vaná
repub
Parcel
ploch
lika,
a CKN
6
842
Veselé 1232
aa
Piešť
262/
nádv
any,
12
orie
Vesel
é

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
14100006
3 zo dňa
29.10.201
4
uzatvoren
á so
spoločnos
ťou Fio
banka,
a.s.,
Praha,
ČR, IČ:
618 58
374,
Smlouva o
postoupen
í
pohledávk
y zo dňa
15.11.201
1)
7,
Pohľadáv
Notárska ka Agro
zápisnica TECH
N
s.r.o.,
1995/2014 Nová
, Nz
Rožňavsk
41089/201 á 144,
4, NCRls Bratislava
41878/201 - mestská
4 zo dňa časť Nové
29.10.201 Mesto
4831 04,
Notársky IČO: 50
úrad so 915 720,
sídlom v uplatnená
Bratislave prihláškou
- JUDr.
pod por.
Luciana č. 15/A-1,
Rebrová - vo výške
notár - zabezpeč
zabezpečo enej sumy
vacie
602.242,4
právo 1. v 7 €, 2)
poradí, 2) Pohľadáv
Záložné ka Agro
právo TECH
Zmluvná
s.r.o.,
pokuta Nová
Smlouva o Rožňavsk
úvěru č.
á 144,
14100006 Bratislava
3 zo dňa - mestská
29.10.201 časť Nové
4
Mesto
uzatvoren 831 04,
á so
IČO: 50
spoločnos 915 720,
ťou Fio uplatnená
banka, prihláškou
a.s.,
pod por.
Praha, č. 15/A-2,
ČR, IČ: vo výške
618 58 zabezpeč
374,
enej sumy
Smlouva o 100.000,postoupen
€, 3)
í
Pohľadáv

Deň vydania: 22.03.2021

1)
zapísa
ná v
Zozna
me
pohľad
ávok
pod č.
153, 2)
zapísa
ná v
Zozna
me
pohľad
ávok
pod č.
154, 3)
zapísa
né v
Zozna
me
pohľad
ávok
pod č.

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavsk
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
1)
ok pod č. 05.01.2015
154 , 2)
Agro 05.01.2015
8 420,00
TECH
, 3)
€
s.r.o., 18.03.2016
Nová
až
Rožňavsk 22.11.2017
á 144,
Bratislava
- mestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50

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

129

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

IČO: 50
pohledávk
ky
62 až
915 720,
y zo dňa Slovenská č. 90
3)
15.11.201 republika zabezpeč
7,
Daňový
ená
Notárska
úrad
pohľadáv
zápisnica Banská
ka
N
Bystrica,
zapísaná
1995/2014 Nová 13,
v
, Nz
Banská
Zozname
41089/201 Bystrica,
pohľadáv
4, NCRls
IČO:
ok pod č.
41878/201 42499500
62 až č.
4 zo dňa
0016,
90 29.10.201 uplatnené
Slovensk
4prihláška
á
Notársky mi pod
republika
úrad so
por. č.
- Daňový
sídlom v 14/S-1 až
úrad
Bratislave 14/S-29, v
Banská
- JUDr.
celkovej
Bystrica,
Luciana
výške
Nová 13,
Rebrová - zabezpeč
Banská
notár ených
Bystrica,
zabezpečo
súm
IČO:
vacie
393.748,1
4249950
právo 1. v
0 €.
00016
poradí, 3)
Záložné
právo Slovenská
republika Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
42499500
0016 nezaplate
né sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
Zabezpečovacie právo
Podrobn
ý opis a
Dôvo
Hodnot
Odkaz
Deň
Dôvo
výška
Označen
Štát,
d
Deň
a
Podrobný
na
zapís
d
zabezpeč
ie
okres,
zapís vylúč
zapisov
opis
prísluš
Katast Číslo
Čísl
ania
vylúč
enej
Dátum zabezpe aného
Čí Popis obec,
Súpi
Spoluvla
ania enia
rálne listu
o
majet
enia zabezpečo pohľadáv ný
vzniku
čeného majetku
sl stavby ulica,
sné
stnícky
majet majet
zápis
územi vlastn
par
ku
majet vacieho
ky
zabezpečo
veriteľa
o
orienta
číslo
podiel
ku ku zo
určená
v
e
íctva
cely
do
ku zo práva s zabezpeč
vacieho zabezpe odhado
čné
do súpis
zozna
súpis
súpis uvedením
enej
práva
čenej
číslo
súpis u
m
ich
me
u
u
týmto
pohľadá správcu
u
poradia
pohľa
zabezpeč
vky
dávok
ovacím
právom
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
141000063
zo dňa
29.10.2014
uzatvorená
so
spoločnosť
ou Fio
banka,
a.s.,
Praha, ČR,
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Sloven
ská
republi
ka,
Piešťa
soc.
ny,
7 Budov Veselé, Veselé 1232
a
Veselé
922 08,
bez
orienta
čného
čísla

Konkurzy a reštrukturalizácie

Parc
ela
CK
377
N
262/
7

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

Deň vydania: 22.03.2021

IČ: 618 58
374,
Smlouva o
postoupení
1)
pohledávky
Pohľadáv
zo dňa
ka Agro
15.11.2017
TECH
, Notárska
s.r.o.,
zápisnica
Nová
N
Rožňavsk
1995/2014,
á 144,
Nz
Bratislava
41089/201
- mestská
4, NCRls
časť Nové
41878/201
Mesto
4 zo dňa
831 04,
29.10.2014
IČO: 50
- Notársky
915 720,
úrad so
uplatnená
sídlom v
prihláškou
Bratislave pod por.
JUDr.
č. 15/A-1,
Luciana
vo výške
Rebrová zabezpeč
notár enej sumy
zabezpečo
602.242,4
vacie
7 €, 2)
právo 1. v
Pohľadáv
poradí, 2)
1)
ka Agro
Záložné
zapísa
TECH
právo ná v
s.r.o.,
Zmluvná
Zozna
Nová
pokuta me
Rožňavsk
Smlouva o
pohľad
á 144,
úvěru č.
ávok
Bratislava
141000063
pod č.
- mestská
zo dňa
153, 2)
časť Nové
29.10.2014
zapísa
Mesto
uzatvorená
ná v
831 04,
so
Zozna
IČO: 50
spoločnosť
me
915 720,
ou Fio
pohľad
uplatnená
banka,
ávok
prihláškou
a.s.,
pod č.
pod por.
Praha, ČR,
154, 3)
č. 15/A-2,
IČ: 618 58
zapísa
vo výške
374,
né v
zabezpeč
Smlouva o
Zozna
enej sumy
postoupení
me
100.000,pohledávky
pohľad
€, 3)
zo dňa
ávok
Pohľadáv
15.11.2017
pod č.
ky
, Notárska
62 až
Slovensk
zápisnica
č. 90
á
N
republika
1995/2014,
- Daňový
Nz
úrad
41089/201
Banská
4, NCRls
Bystrica,
41878/201
Nová 13,
4 zo dňa
Banská
29.10.2014
Bystrica,
- Notársky
IČO:
úrad so
42499500
sídlom v
0016,
Bratislave uplatnené
JUDr.
prihláška
Luciana
mi pod
Rebrová por. č.
notár 14/S-1 až
zabezpečo
14/S-29, v
vacie
celkovej
právo 1. v
výške
poradí, 3)
zabezpeč
Záložné
ených
právo súm
Slovenská
393.748,1

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavs
ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
1)
pohľadáv
05.01.2015 ok pod č.
, 2)
154 05.01.2015 Agro
100
, 3)
TECH
000,00 €
18.03.2016 s.r.o.,
až
Nová
22.11.2017 Rožňavs
ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:

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 55/2021

Sloven
ská
republi
ka,
Parc
Piešťa
bez ela
ny,
súpis CK
8 garáže Veselé, Veselé 1232
ného N
Veselé
čísla 262/
922 08,
8
bez

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0

-

-

Deň vydania: 22.03.2021

393.748,1
republika 0 €.
Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
424995000
016 nezaplaten
é sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
141000063
zo dňa
29.10.2014
uzatvorená
so
spoločnosť
ou Fio
banka,
a.s.,
Praha, ČR,
IČ: 618 58
374,
Smlouva o
postoupení
1)
pohledávky
Pohľadáv
zo dňa
ka Agro
15.11.2017
TECH
, Notárska
s.r.o.,
zápisnica
Nová
N
Rožňavsk
1995/2014,
á 144,
Nz
Bratislava
41089/201
- mestská
4, NCRls
časť Nové
41878/201
Mesto
4 zo dňa
831 04,
29.10.2014
IČO: 50
- Notársky
915 720,
úrad so
uplatnená
sídlom v
prihláškou
Bratislave pod por.
JUDr.
č. 15/A-1,
Luciana
vo výške
Rebrová zabezpeč
notár enej sumy
zabezpečo
602.242,4
vacie
7 €, 2)
právo 1. v
Pohľadáv
poradí, 2)
1)
ka Agro
Záložné
zapísa
TECH
právo ná v
s.r.o.,
Zmluvná
Zozna
Nová
pokuta me
Rožňavsk
Smlouva o
pohľad
á 144,
úvěru č.
ávok
Bratislava
141000063
pod č.
- mestská
zo dňa
153, 2)
časť Nové
29.10.2014
zapísa
Mesto
uzatvorená
ná v
831 04,
so
Zozna
IČO: 50
spoločnosť
me
915 720,
ou Fio
pohľad
uplatnená
banka,
ávok
prihláškou
a.s.,
pod č.
pod por.
Praha, ČR,
154, 3)

IČO:
4249950
00016

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavs
ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
1)
pohľadáv
05.01.2015 ok pod č.
, 2)
154 05.01.2015 Agro
20
, 3)
TECH
000,00 €
18.03.2016 s.r.o.,
až
Nová
22.11.2017 Rožňavs
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orienta
čného
čísla

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

Praha, ČR,
154, 3)
č. 15/A-2,
IČ: 618 58
zapísa
vo výške
374,
né v
zabezpeč
Smlouva o
Zozna
enej sumy
postoupení
me
100.000,pohledávky
pohľad
€, 3)
zo dňa
ávok
Pohľadáv
15.11.2017
pod č.
ky
, Notárska
62 až
Slovensk
zápisnica
č. 90
á
N
republika
1995/2014,
- Daňový
Nz
úrad
41089/201
Banská
4, NCRls
Bystrica,
41878/201
Nová 13,
4 zo dňa
Banská
29.10.2014
Bystrica,
- Notársky
IČO:
úrad so
42499500
sídlom v
0016,
Bratislave uplatnené
JUDr.
prihláška
Luciana
mi pod
Rebrová por. č.
notár 14/S-1 až
zabezpečo
14/S-29, v
vacie
celkovej
právo 1. v
výške
poradí, 3)
zabezpeč
Záložné
ených
právo súm
Slovenská
393.748,1
republika 0 €.
Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
424995000
016 nezaplaten
é sumy
daní zabezpečo
vacie
právo v 2.
až v 16. v
poradí
1) Záložné
právo Smlouva o
úvěru č.
141000063
zo dňa
29.10.2014
uzatvorená
so
spoločnosť
ou Fio
banka,
a.s.,
Praha, ČR,
IČ: 618 58
374,
Smlouva o
postoupení
1)
pohledávky
Pohľadáv
zo dňa
ka Agro
15.11.2017
TECH
, Notárska
s.r.o.,
zápisnica
Nová
N
Rožňavsk
1995/2014,
á 144,
Nz
Bratislava

317/20
03

ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016

1)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
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Sloven
ská
republi
ka,
Parc
Piešťa
bez ela
ny,
súpis CK
9 dielne Veselé, Veselé 1232
ného N
Veselé
čísla 262/
922 08,
9
bez
orienta
čného
čísla

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
1232,
k. ú.
Vesel
é.
Kúpn
17.3.
a
2021
zmluv
aV
504/0
317/20
03

-

-

Deň vydania: 22.03.2021

Bratislava
41089/201
- mestská
4, NCRls
časť Nové
41878/201
Mesto
4 zo dňa
831 04,
29.10.2014
IČO: 50
- Notársky
915 720,
úrad so
uplatnená
sídlom v
prihláškou
Bratislave pod por.
JUDr.
č. 15/A-1,
Luciana
vo výške
Rebrová zabezpeč
notár enej sumy
zabezpečo
602.242,4
vacie
7 €, 2)
právo 1. v
Pohľadáv
poradí, 2)
1)
ka Agro
Záložné
zapísa
TECH
právo ná v
s.r.o.,
Zmluvná
Zozna
Nová
pokuta me
Rožňavsk
Smlouva o
pohľad
á 144,
úvěru č.
ávok
Bratislava
141000063
pod č.
- mestská
zo dňa
153, 2)
časť Nové
29.10.2014
zapísa
Mesto
uzatvorená
ná v
831 04,
so
Zozna
IČO: 50
spoločnosť
me
915 720,
ou Fio
pohľad
uplatnená
banka,
ávok
prihláškou
a.s.,
pod č.
pod por.
Praha, ČR,
154, 3)
č. 15/A-2,
IČ: 618 58
zapísa
vo výške
374,
né v
zabezpeč
Smlouva o
Zozna
enej sumy
postoupení
me
100.000,pohledávky
pohľad
€, 3)
zo dňa
ávok
Pohľadáv
15.11.2017
pod č.
ky
, Notárska
62 až
Slovensk
zápisnica
č. 90
á
N
republika
1995/2014,
- Daňový
Nz
úrad
41089/201
Banská
4, NCRls
Bystrica,
41878/201
Nová 13,
4 zo dňa
Banská
29.10.2014
Bystrica,
- Notársky
IČO:
úrad so
42499500
sídlom v
0016,
Bratislave uplatnené
JUDr.
prihláška
Luciana
mi pod
Rebrová por. č.
notár 14/S-1 až
zabezpečo
14/S-29, v
vacie
celkovej
právo 1. v
výške
poradí, 3)
zabezpeč
Záložné
ených
právo súm
Slovenská
393.748,1
republika 0 €.
Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
424995000
016 nezaplaten

ok pod č.
153 Agro
TECH
s.r.o.,
Nová
Rožňavs
ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
2)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
1)
pohľadáv
05.01.2015 ok pod č.
, 2)
154 05.01.2015 Agro
20
, 3)
TECH
000,00 €
18.03.2016 s.r.o.,
až
Nová
22.11.2017 Rožňavs
ká 144,
Bratislav
amestská
časť
Nové
Mesto
831 04,
IČO: 50
915 720,
3)
zabezpeč
ená
pohľadáv
ka
zapísaná
v
Zozname
pohľadáv
ok pod č.
62 až č.
90 Slovensk
á
republika
- Daňový
úrad
Banská
Bystrica,
Nová 13,
Banská
Bystrica,
IČO:
4249950
00016
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10 sklad

Sloven
ská
republi
ka,
Parc
Piešťa
bez ela
ny,
súpis CK
Veselé, Veselé 1232
ného N
Veselé
čísla 262/
922 08,
10
bez
orienta
čného
čísla

Konkurzy a reštrukturalizácie

1/1

LV
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1) Záložné
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zo dňa
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Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K013785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Puškárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1774/12, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/490/2020 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/490/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica, 2OdK/490/2020

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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, zo dňa 04.11.2020 , sp. značka 2OdK/ 490/2020, publikovanom v OV
č. 219/2020, dňa 12.11.2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Andrea Puškárová, nar. 14.11.1973, trvale
bytom Vrbová 1774/12, 977 01 Brezno, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen, značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka, Andrea Puškárová, nar.
14.11.1973, trvale bytom Vrbová 1774/12, 977 01 Brezno , zrušuje.

Vo Zvolene, dňa 16.03.2020

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K013786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Nosko
Sídlo správcu:
SNP 33/18, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/558/2020_S512
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/558/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Nosko, správca dlžníka: Marcela Suchá, nar. 22.09.1963, trvale bytom 987 01 Poltár, toho
času bytom: Ulica Družby 55/65, Poltár, týmto o z n a m u j e, že zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka a z vykonaného šetrenia majetku podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, následne zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marcela Suchá, nar. 22.09.1963, trvale bytom 987
01 Poltár, toho času bytom: Ulica Družby 55/65, Poltár, sa k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa zrušuje konkurz na majetok dlžníka Marcela
Suchá, nar. 22.09.1963, trvale bytom 987 01 Poltár, toho času bytom: Ulica Družby 55/65, Poltár.
JUDr. Vladimír Nosko, správca

K013787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Greško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen _, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1963
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/495/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/495/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Vladimír Vanko, správca v konkurze na majetok dlžníka - Jozef Greško, nar. 11. 06. 1963, trvale bytom
mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 17.03.2021
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K013788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 903 / 13, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/11/2021 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Miroslav Cibuľa, nar. 21.09.1974, bytom Partizánska 903/13, 980 55 Klenovec, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č.k. 4OdK/11/2021, že v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktoré boli doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to pod poradovým číslom 4 pohľadávka veriteľa Slovenská
republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 854,56 €.
V súlade s § 32 ods. 3, ods. 7 a ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že
preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávok tohto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v
Tatrabanke, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4608 0936, pričom variabilným
symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude
na vyššie uvedený účet pripísaný preddavok na trovy konania, pričom 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 s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. František Vavráč, správca
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K013789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu A-Z
LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, týmto v súlade
s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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 08.03.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
NCH SLOVAKIA s.r.o.

Ulica
Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
Drieňová 34
Bratislava 821 02 34 096 043 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2 852,00 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K013790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Halkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 52/5, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/97/2020 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/97/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v konkurze na majetok dlžníka Emília Halkovičová, nar. 13.07.1965, trvale bytom Mierová 52/5, 050 01
Revúca, obchodné meno - Emília Halkovičová, s miestom podnikania Šafárikova 97, 048 01 Rožňava, IČO 41288025, týmto oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 17.03.2021
Mgr. Vladimír Vanko, správca
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K013791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/517/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/517/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Mária
Kováčová, nar. 06. 08. 1973, trvale bytom Fiľakovské Kováče 97, 986 01 Fiľakovo týmto v súlade s ust.§28 ods.3
ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, v zastúpení: Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 53
255 739 v celkovej výške 3389,10 Eur, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K013792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecarik Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemecká 0, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/490/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/490/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu: Patrik
Pecarik, nar. 15.07.1992, bytom obec Nemecká, 976 97 Nemecká, obchodné meno - Patrik Pecarik, s miestom
podnikania Pribinove sady 35/2, 018 51 Nová Dubnica, IČO : 48193704, č. k. 5OdK/490/2020 týmto v súlade s §
167l ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote od veriteľa :
SR-Slovenská konsolidačná a.s., ako poverená osoba v zmysle z.č.374/2014 o pohľadávkach štátu za správcu
Ministerstov vnútra SR, Cintorínska 21, Bratislava, IČO : 35 776 005 v celkovej prihlásenej sume : 240,00 Eur.
Ing. Jozef Oravec - správca

K013793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jens Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakulíniho 170 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/558/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/558/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/558/2018 zo dňa 21.06.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 123/2018 dňa 27.06.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Jens, nar. 25.
07. 1986, trvale bytom Bakulíniho 170, 981 01 Hnúšťa (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu
dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca dlžníka týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
3. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: Jens Company s.r.o., so sídlom: Vladimíra
Clementisa 196, Hnúšťa 981 01, SR, IČO: 46 750 771, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Vložka číslo: 22506/S, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.
Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 1/2021 dňa 04.01.2020, pod č. K000162.
Súpisová hodnota majetku: 1,- €
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421 908
602 156 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: stela.chovanova@gmail.com.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Stela Chovanová,
Správca, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 4OdK/558/2018 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR a končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „45582018“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, prípadne telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz
ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové
konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového
konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so
zápisom zmien v Obchodnom registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach
zmlúv a iných listín, bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť (napr.
z dôvodu bezodkladného nepredloženia všetkých listín potrebných na zápis nového spoločníka v obchodnej
spoločnosti do Obchodného registra SR, neuhradenia súdnych poplatkov resp. poplatkov za overenie podpisu,
nemožnosť prevodu obchodného podielu, atď.).
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036,
BIC (SWIFT): BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „45582018“.

JUDr. Stela Chovanová, správca
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K013794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurincová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 119, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1989
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/545/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/545/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Lucia Laurincová, nar. 01. 12.1989,
trvale bytom Filipovo 119, 976 64 Beňuš (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. a pod por. č. 2, a to:
·
·

Mobilný telefón – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1. Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 48/2021 pod K012280 dňa 11.03.2021.
Tablet – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 2. Súpis všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 48/2021 pod K012280 dňa 11.03.2021.

Por. č. Popis hnuteľnej veci

Rok
výroby

1.

Mobilný telefón Samsung Galaxy A40 64GB; Farba: biela 2019

2.

Tablet HUAWEI MediaPad T5; Farba: čierna, Model:
2018
AGS2 – L09

Súpisová hodnota v
€

Stav
Funkčný, používaný,
používania
Funkčný, používaný,
používania

bežné

známky

bežné

známky

100,00
80,00

(ďalej aj „Položka por. č. 1 a Položka por. č. 2“)
SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: hnuteľný majetok
IDENTIFIKÁCIA: hnuteľný majetok – mobilný telefón, tablet
PODSTATA: všeobecná
DÔVOD ZÁPISU: zistené z poskytnutej súčinnosti od Dlžníka
Podmienky ponukového konania:
1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku na
každý predmet speňaženia samostatne vloženú do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom:
„NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE 2OdK/545/2020 – Položka por. č. 1 alebo Položka por. č. 2“
do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56,
934 01 Levice alebo do kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k. s., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku, najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod. Obálka musí obsahovať
správne identifikačné údaje záujemcu, ktoré musia byť totožné s identifikačnými údajmi uvedenými v
ponuke v rozsahu minimálne:
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

146

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

ponuke v rozsahu minimálne:
a)

FO: meno a priezvisko, bydlisko,

b)

FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,

c)

PO: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO.
·
·

Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ponuka, ktorá nebude do kancelárie správcu doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.

2. NÁLEŽITOSTI PONUKY
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať:
· Správne a úplné identifikačné údaje záujemcu:
a. Záujemca právnická osoba: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené).
Ako prílohu je záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke výpis z Obchodného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,
b. Záujemca fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Ako prílohu je
záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke fotokópiu platného občianskeho preukazu;
c. Záujemca fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ,
IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania. Ako prílohu je záujemca povinný priložiť
k záväznej písomnej ponuke fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a fotokópiu platného
občianskeho preukazu.
· Označenie predmetu kúpy majetku, ktorý je špecifikovaný v ponukovom konaní.
· Kúpnu cenu, ktorá je zhodná so zálohou na celú ponúknutú kúpnu cenu uhradenou na bankový účet
správcu.
· Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy).
· Záloha zložená záujemcom, ktorý nebude úspešný v ponukovom konaní, bude správcom vrátená
bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého bude záloha zložená na bankový účet správcu, a
to v prípade ak záujemca neoznačí účet, na ktorý žiada vrátiť zloženú zálohu.
· Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
· Záväzná písomná ponuka musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
· Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti, správca nebude prihliadať.

3. KÚPNA CENA
· Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) fyzickej osoby podnikateľa alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 2OdK/545/2020;
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a. s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 25452020;
a. V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
b. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode A) alebo v bode B)
nižšie:
A. Predmetom speňaženia je položka pod por. č. 1 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo vyššia ako 100% jeho súpisovej hodnoty t. j. 100,00 EUR;
B. Predmetom speňaženia je položka pod por. č. 2 a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca
alebo vyššia ako 100% jeho súpisovej hodnoty t. j. 80,00 EUR.
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a všetky náklady s nadobudnutím hnuteľného majetku –
mobilného telefónu a tabletu do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

4. Doručením ponuky záujemca bezvýhradne súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
5. Záujemca je svojou ponukou viazaný.
6. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Správca upovedomuje len úspešného záujemcu ponukového konania. Ak správca neoznámi
záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá.
7. V lehote do 10 pracovných dní odo dňa upovedomenia úspešného záujemcu uzavrie správca s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
8. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť, alebo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, alebo
nedodržania akejkoľvek z podmienok ponukového konania, alebo odmietnuť všetky ponuky, a to aj bez
uvedenia dôvodu.
Bližšie informácie o ponukovom konaní správca poskytne na telefónnom čísle 0905 596 644, 0905 948 699 alebo
na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk, zvolen@gbkr.sk.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K013795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bradová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, prechodne bytom Jabloňová 1354/10, 960
01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1963
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/3/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/3/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Jana Bradová, nar. 28.09.1963, trvale bytom Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, prechodne bytom
Jabloňová 1354/10, 960 01 Zvolen (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s 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 (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K013796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chládek Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chvatimech 562 / 12, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1964
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/265/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/265/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku
SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Vladimír Chládek, nar. 29.03.1964, trvale bytom Chvatimech
562/12, 976 81 Podbrezová, obchodné meno - Vladimír Chládek, s miestom podnikania Chvatimech 562/12, 976
81 Podbrezová, IČO: 33922683, v súlade s § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
patriaceho konkurznej podstaty. Súčasne uvádzame, že správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZoKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K013797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2502 / 24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1996
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/398/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/398/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Lukáš Hlaváč, nar. 28.01.1996, Tomášikova 2502/24, 058 01 Poprad (ďalej
aj ako len „Dlžník“), týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: ŠKODA OCTAVIA COMBI 1Z/-/-, EČV: PP 102 DJ, VIN:
TWBGS61Z662154394; Rok výroby: 2006 ; Farba: šedá metalíza tmavá; Stav vozidla: nepojazdné;
Súpisová hodnota majetku: 800,- Eur;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 05.03.2021
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K013798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 478 628
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo schôdze veriteľského výboru dlžníka

DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii

so sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad PSČ 058 01, identifikačné číslo 36 478 628, spoločnosti zapísanej
v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov v oddiele Sro, vložka č. 13390/P (ďalej ako
„dlžník“),

konaného dňa 16. marca 2021 o 14:00 hod. formou „per rollam“.

Schôdzu otvoril o 14.00 hod. predseda veriteľského výboru – spoločnosť ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA
AKCYJNA, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000374678,
so sídlom Katowice, ul. Opolska 22, PSČ 40-084, Poľská republika, identifikačné číslo (REGON) 080287781,
daňové identifikačné číslo (NIP) PL 4970063144 (ďalej ako „predseda veriteľského výboru“), ktorý konštatoval, že
na schôdzi sú prítomní členovia veriteľského výboru:

ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA (údaje hore)

JOMAFIN PLUS, s.r.o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel
Sro, vložka č. 47313/V, identifikačné číslo 52 661 393 so sídlom Kremnická 36, Košice - mestská časť Západ 040
11

Jolana Šemráková, podnikateľka zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Košice, číslo
živnostenského registra 802-2541, identifikačné číslo 10 690 913, miesto podnikania Oblá 11, 040 01 KošiceKavečany.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia

Predseda veriteľského výboru otvoril 3. zasadnutie veriteľského výboru oznámením jeho programu:

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Oboznámenie s návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka
3. Rozhodovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že členovia veriteľského výboru boli oboznámení s termínom, časom a
programom zasadnutia veriteľského výboru.

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie ku skutočnosti, prečo došlo k zvolaniu zasadnutia
veriteľského výboru:

Podľa ustanovenia § 143 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), návrh reštrukturalizačného plánu sa musí predložiť na
predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na odôvodnenú žiadosť
predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty spolu s odôvodnením
veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejní v
Obchodnom vestníku.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že na 1. zasadnutí veriteľského výboru dňa 20. novembra 2020 na
návrh dlžníka veriteľský výbor súhlasil s predlžením lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní.
Veriteľský výbor aj vyslovil súhlas s tým, aby boli predkladané potrebné dokumenty prostredníctvom elektronickej
pošty s tým, že členova veriteľského výboru taktiež uprednostňujú hlasovanie per rollam z pandemických
dôvodov.

Dňa 5. februára 2021 došlo k predloženiu návrhu reštrukturalizačného plánu predsedovi veriteľského výboru. Po
potvrdení doručenia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ostatným členom veriteľského výboru predseda
veriteľského výboru v zákonnej lehote zvolal toto zasadnutie veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že na 2. zasadnutí veriteľského výboru dňa 22. februára 2021 veriteľský
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výbor predkladateľovi návrhu reštrukturalizačného plánu vrátil návrh reštrukturalizačného plánu na jeho
prepracovanie a určil na to lehotu 15 dní s tým, že o schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský
výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného reštrukturalizačného plánu.

Dňa 8. marca 2021 došlo k predloženiu prepracovaného návrhu reštrukturalizačného plánu predsedovi
veriteľského výboru. Po potvrdení doručenia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka ostatným členom
veriteľského výboru predseda veriteľského výboru v zákonnej lehote zvolal toto 3. zasadnutie veriteľského výboru.

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o uznášaniaschopnosti zasadnutia veriteľského výboru:

Podľa ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR, veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov.
Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, pretože sú prítomní všetci
traja členovia veriteľského výboru.

S ohľadom na hore uvedené predseda veriteľského výboru predložil návrh, aby bol schválený predložený program
2. zasadnutia veriteľského výboru. O tomto návrhu veriteľský výbor hlasoval takto.

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Nakoľko bol vyčerpaný 1. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil,
že týmto sa prechádza k bodu číslo 2 programu tohto zasadnutia.

2. Oboznámenie s návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka

Členovia veriteľského výboru konštatujú, že sa oboznámili s obsahom predkladaného návrhu
reštrukturalizačného plánu a jeho prílohami. Na otázky členov veriteľského výboru odpovedal predkladateľ návrhu
reštrukturalizačného plánu.

Nakoľko bol vyčerpaný 2. bod programu zasadnutia veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru oznámil,
že týmto sa prechádza k bodu číslo 3 programu tohto zasadnutia veriteľského výboru.
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3. Rozhodovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

Na to bolo dané predsedom veriteľského výboru poučenie o zákonnej úprave schválenia plánu veriteľským
výborom:

Podľa ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne
veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť
predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v
tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu.

Predseda veriteľského výboru predkladá návrh, aby veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu
dlžníka zo dňa 7. marca 2021 a požiadal správcu o bezodkladné zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to dal predseda veriteľského výboru o tomto návrhu hlasovať:

Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Na to bolo vyhlásené uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor schvaľuje návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Scherffelova 53/3017, Poprad PSČ 058 01, identifikačné číslo 36 478 628, spoločnosti zapísanej v
obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Prešov v oddiele Sro, vložka č. 13390/P a žiada správcu:
o bezodkladné zvolanie schvaľovacej schôdze v reštrukturalizácii vedenej pred Okresným súdom Prešov
pod č. k. 2R/1/2020.

Z dôvodu, že bol program 3. zasadnutia veriteľského výboru vyčerpaný, zasadnutie veriteľského výboru bolo
ukončené.

O priebehu schôdze bola spísaná zápisnica, ktorá bola zúčastneným prečítaná a v celom rozsahu zúčastnenými
schválená.

Predseda schôdze veriteľského výboru a zapisovateľ:
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............................................................
ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

K013799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ATN Invest s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 1542/121 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 903 638
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/23/2020 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/23/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
ATN Invest s.r.o., „v konkurze“ so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638,
ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.01.2021, pod spis. zn. 1K/23/2020, týmto zvoláva
prvú schôdzu veriteľov v zmysle § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len“ZKR“/, ktorá sa bude konať dňa 28.04.2021/streda/ o 11:00
hod. v priestoroch kancelárie správkyne na adrese: Konštantínova č. 6, 080 01 Prešov, I. poschodie, č. dv.
140 s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru podľa § 37 ods. 1 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia: fyzické osoby – platný doklad totožnosti, právnické osoby – predložia
aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
platný doklad totožnosti .

JUDr. Stela Wildeová
správkyňa
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K013800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huňáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou 125, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/80/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/80/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníčky Helena Huňáková, nar.
25.08.1948, bytom Jastriabie nad Topľou 125, 094 35 Jastriabie nad Topľou, vyhlásený Okresným súdom Prešov
dňa 19.02.2020 pod sp. zn. 5OdK/80/2020 končí, keďže po neúspešných troch kolách ponukového konania
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 17.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K013801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madulová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659/13 13, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Wildeová, sídlo kancelárie Konštantínova č.6 v Prešove, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dana
Madulová, nar. 08.02.1986, Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce, ustanovená uznesením Okresného súdu
Prešov zo dňa 11.03.2021, pod sp. zn.: 2OdK/37/2021, týmto oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ust.§ 32 ods. 7 zákona č.7/2005 Z.z., že kauciu vo výške 2%, najmenej
350 €, sú povinní zložiť na bankový účet číslo IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K013802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madulová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659/13 13, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2021 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dana Madulová, nar. 08.02.1986, Komenského
659/13, 068 01 Medzilaborce, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.03.2021, sp. zn.:
2OdK/37/2021, týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je verejne
dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v pracovných
dňoch v čase od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť emailom: prawowilde@gmail.com.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K013803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žipaj Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Juh 1065/A2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/39/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/39/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Róbert Žipaj, nar. 06.09.1978, trvale bytom Juh 1065/37, 093 01
Vranov nad Topľou, v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po
základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, IČO : 35 807 598 v celkovej výške 11.684,52
Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K013804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halčišáková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovica 112, 082 74 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/293/2020 zo dňa 08.12.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 240/2020 zo dňa 14.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Ľudmila
Halčišáková, nar. 10.02.1975, Brezovica 112, 082 74 Brezovica a týmto Uznesením bola do funkcie správcu
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ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad.
Správca vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 2. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej podstaty v OV č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021:

č.
súp.
Názov
zložky
pozemok:
1
registra E
pozemok:
2
registra E
pozemok:
3
registra E
pozemok:
4
registra E
pozemok:
5
registra E
pozemok:
6
registra E
pozemok:
7
registra E
pozemok:
8
registra E
pozemok:
9
registra E
pozemok:
10
registra E
pozemok:
11
registra E
pozemok:
12
registra E
pozemok:
13
registra E
pozemok:
14
registra E
pozemok:
15
registra E
pozemok:
16
registra E
pozemok:
17
registra E
pozemok:
18
registra E
pozemok:
19
registra E
pozemok:
20
registra E
pozemok:
21
registra E
pozemok:
22
registra E
pozemok:
23
registra E
pozemok:
24
registra E
pozemok:
25
registra E
pozemok:
26
registra E
pozemok:
27
registra E
pozemok:
28
registra E

Súp.hodnota
[EUR]
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela

3,70
3,70
30,00
38,00

Druh pozemku
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty

trávne
trávne
trávne
trávne

Výmera
[m2]

Obec

4316

Názov
k.ú.

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
dlžníka

Brezovica Brezovica 1829

521/1

1/720

4316

Brezovica Brezovica 1829

620

1/720

35476

Brezovica Brezovica 1829

636/1

1/720

44274

Brezovica Brezovica 1829

752/1

1/720

79,00

Orná pôda

33082

Brezovica Brezovica 1829

760/1

1/720

15,00

Vodné plochy

17264

Brezovica Brezovica 1829

761

1/720

16472

Brezovica Brezovica 2015

754/2

1/720

199889

Brezovica Brezovica 2565

754/11

1/720

5775

Brezovica Brezovica 2566

701/1

1/720

17433

Brezovica Brezovica 2566

701/2

1/720

14,00
170,00
5,00
15,00

Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty

trávne
trávne
trávne
trávne

28,00

Orná pôda

11463

Brezovica Brezovica 2566

760/2

1/720

15,00

Lesné pozemky 20434

Brezovica Brezovica 1870

595

443/319144

23,00

Lesné pozemky 30284

Brezovica Brezovica 1870

608

443/319144

26,00

Lesné pozemky 34920

Brezovica Brezovica 1870

706/2

443/319144

52,00

Orná pôda

21393

Brezovica Brezovica 1870

707/1

443/319144

23,00

Lesné pozemky 31307

Brezovica Brezovica 1870

708/6

443/319144

43,00

Orná pôda

17586

Brezovica Brezovica 1870

709/1

443/319144

22,00

Lesné pozemky 29520

Brezovica Brezovica 1870

828/63

443/319144

82,00

Lesné pozemky 110775

Brezovica Brezovica 1870

828/521

443/319144

17,00

Lesné pozemky 22925

Brezovica Brezovica 1870

828/522

443/319144

805678

Brezovica Brezovica 2594

703

1/720

23019

Brezovica Brezovica 2593

523/1

1/720

1834

Brezovica Brezovica 2593

621/2

1/720

27695

Brezovica Brezovica 2593

732

1/720

4172

Brezovica Brezovica 2601

754/12

1/720

5755

Brezovica Brezovica 2596

523/2

1/720

4330

Brezovica Brezovica 2596

621/11

1/720

1425

Brezovica Brezovica 2596

621/12

1/720

683,00
19,50
1,60
24,00
4,00
5,00
3,70
1,20

Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty

trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
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Spolu súpisová hodnota

Deň vydania: 22.03.2021

1.446,40 EUR

Podmienky ponukového konania:
1) Predmetom speňaženia sú všetky nehnuteľnosti ako súbor.
2) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „Ľudmila Halčišáková – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, správca, Levočská 866, 058
01 Poprad alebo do elektronickej schránky správcu číslo schránky: E0006172593.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách, najmenej vo výške 30% súpisovej hodnoty predmetu
ponukového konania
d) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688, variabilný symbol: 2932020, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca
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K013805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm.gen.Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015-S751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/83/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Michal Jakubek,správca so sídlom Dobrianskeho 1651, 09301 Vranov nad Topľou v zmysle § 76 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení (ďalej len ZoKR) a § 37 a násl. Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR
,po preukázaní a oznámení úpadcom a následnom zistení správcom zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o nové súpisové zložky hnuteľných vecí úpadcu Ing. Rastislava Šafranka ,Arm.Gen .Svobodu
6461/42,080 01 Prešov. Zisťovanie a kompletizácia uvedených hnuteľných vecí od vyhlásenia konkurzu súviselo
aj riešením vylučovacej žaloby 4Cbi/13/2017 podanou tretími osobami, ktorá žaloba podaná žalobcami proti
žalovanému správcovi úpadcu bola zamietnutá a právoplatnosť nadobudla dňa 21.10.2020, ako aj ďalšími
návrhami podávanými tretími osobami na konkurzný súd ,vrátane neposkytovanej kompletnej súčinnosti už
nebohého úpadcu a tretích osôb správcovi. Podľa vyjadrenia v poslednom období úpadcu ,teraz už nebohého a
teraz aj manželky nebohého úpadcu sa hnuteľné veci nachádzali v bytovom dome č.6467 v byte úpadcu č.7. na
L. Novomestkého 10, 08001 Prešov.
Doplnený súpis všeobecnej podstaty hnuteľných veci:
Číslo
súp.
zložky:
1
2
3
4
5
6
7

Opis hnuteľnej
veci:

Rok kúpy

Manželská posteľ
Vstavaná skriňa v spálni
Nábytok v obývačke
Televízor
Šatníková skriňa v chodbe
Vstavaná skriňa v detskej izbe
Vstavaná skriňa v obyvacej izbe

2005
2010
2010
2010
2005
2010
2010

Deň
zaradenia
do súpisu:
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021

Vek hnuteľnej veci a
Stav opotrebovanosti
15 rokov- Primeraný veku
10 rokov- Primeraný veku
10 rokov- Primeraný veku
10 rokov- Primeraný veku
15 rokov- Primeraný veku
10 rokov - Primeraný veku
10 rokov- Primeraný veku

Súpisová
hodnota
v €.
80,00
100,00
200,00
100,00
100,00
150,00
150,00

Stav
potrebovanosti
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie

vo Vranove nad Topľou 15.03.2021
JUDr. Michal Jakubek, správca

K013806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 542, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/58/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/58/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Bartoš, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Dunka, nar. 19.02.1982, trvale bytom 065 12
Jakubany 542, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 5OdK/58/2021S1991 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrbartos.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Bartoš, správca

K013807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 542, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/58/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/58/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/58/2021-20 zo dňa 11.03.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Jaroslav Dunka, nar. 19.02.1982, trvale bytom 065 12 Jakubany 542 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Peter Bartoš, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1991 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 52/2021 dňa 17.03.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805
3524 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Jaroslav Dunka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K013808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 542, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/58/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/58/2021
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5OdK/58/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

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

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

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

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

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

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

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

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

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

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

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

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

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Jaroslav Dunka, nar. 19.02.1982, trvale bytom 065 12 Jakubany 542, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/58/2021-20 zo dňa 11.03.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/58/2021-20 from March 11, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Jaroslav Dunk, born: 19.02.1982, domicile: 065 12 Jakubany 542, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 52/2021 z 17.03.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 18.03.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
52/2021 from March 17, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
March 18, 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

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

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

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

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

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

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

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

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

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

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

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

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

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

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

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

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

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

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

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Peter Bartoš, bankruptcy trustee

K013809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Salzerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.4.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/314/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimíra Salzerová, 080 01 Prešov, v zmysle §28 ods. 3 ZKR oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty :
veriteľ : EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO : 35 724 803
vo výške : 2.188,68 €

K013810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Martaus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6484 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné nám. 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/315/2020 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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3OdK/315/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka Ing. Tomáš Martaus, nar.: 11.08.1979, trvale bytom: Dubová
6484/6, 08001 Prešov, sp. zn.: 3OdK/315/2020, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov, tel.: 054/474 6272 email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov,
pod sp. zn.: 3OdK/315/2020, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Druhé
Predmet:
Súpisová zložka č. 1 súpisu konkurznej podstaty, Iná majetková hodnota - 100% obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti JESSTAV, s.r.o., so sídlom: Konštantínova 3322/13, 080 01 Prešov, IČO: 47 640 278, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 30022/P, ktorý obchodný podiel predstavuje
majetkovú hodnotu v celkovej výške 5.000,- Eur. Súpisová hodnota 5.000,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude
správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové kolo – 3OdK/315/2020 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov.
Náležitosti ponuky:
- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),
- presné označenie súpisových zložiek,
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
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- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.
Poučenie správcu:
Správca poučuje prípadných záujemcov v 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.
O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K013811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dužda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 197/9, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/426/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/426/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 5OdK/426/2020 zo dňa 07.12.2020 uverejneného v Obchodnom
vestníku 239/2020 zo dňa 11.12.2020 pod K089206, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Dužda, nar.
10.10.1984, Slánska 197/9, 082 22 Ostrovany.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom, správca zistil, že dlžník nevlastní majetok a ani za posledné tri roky
nevlastnil majetok väčšej hodnoty a teda konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovení § 167v ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
konkurz na majetok dlžníka Peter Dužda, nar. 10.10.1984, Slánska 197/9, 082 22 Ostrovany, končí
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Dužda, nar. 10.10.1984, Slánska 197/9, 082
22 Ostrovany, zrušuje.
Humenné 17.03. 2021
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K013812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 909
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/13/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o., so sídlom Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 909,
týmto v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) zvoláva druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa: 07.04.2021 o 10:00 hod. v sídle
správcu na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen, prízemie, zasadacia miestnosť.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozhodovanie o voľbe zástupcu veriteľov
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa začína o 09:45 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj
výpis z obchodného / živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Vo Zvolene, dňa 16.03.2021
LawService Recovery, k.s., správca

K013813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Dreveňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 95, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/57/2021 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/57/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Nataša Dreveňaková,
nar. 26.03.1958, Poštárka 95, 085 01 Bardejov, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese Lipová 1 v Humennom denne v úradných
hodinách správcu. Na nahliadnutie do spisu je potrebné sa nahlásiť vopred na tel. čís. 0903 377 979.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, 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

169

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

K013814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Dreveňaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 95, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/57/2021 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/57/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Nataša Dreveňaková,
nar. 26.03.1958, Poštárka 95, 085 01 Bardejov, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pism. b), zákona č. 7/2005 Z. z.
ZKR, v znení neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok následovne: peňažný ústav: OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000
0000 0339 2468. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; správa pre prijímateľa:
3OdK/57/2021.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K013815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emergency Service s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Bartoš so sídlom správcovskej kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zn. správcu
S1991(ďalej len „správca"), správca úpadcu Emergency Service s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01
Humenné, IČO: 46 863 117, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn.
1K/10/2020, týmto zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), prvú schôdzu veriteľov na
deň 09.04.2021.
Miesto konania: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, miestnosť č. 4
Prezentácia:
Začiatok schôdze: 09.30 hod.

09.00

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver schôdze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia výpis z
obchodného registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa osobitného predpisu, nie starší ako 1
mesiac a doklad totožnosti osoby oprávnenej konať na prvej schôdzi veriteľov.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie s dokladom totožnosti a pri
zastupovaní právnickej osoby aj jej výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra vedeného podľa
osobitného predpisu, nie starší ako 1 mesiac.
Právo účasti na prvej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na prvej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania prvej schôdze veriteľov zistená čo do právneho
dôvodu a vymáhateľnosti.
Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne platné
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a relevantné uznesenia Vlády Slovenskej republiky
vydané/prijaté v súvislosti s ochorením COVID – 19 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že na zvolanej schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetky opatrenia platné a účinné
v čase konania schôdze a to najmä nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·

·

·
·

za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
každý účastník schôdze veriteľov bude v dobe začiatku schôdze veriteľov disponovať alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo, v prípade osoby, ktorá prekonala
ochorenie COVID-19, dokladom jeho o prekonaní nie starším ako 3 mesiace alebo, v prípade osoby,
ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, potvrdením o zaočkovaní alebo, v prípade osoby, ktorej zdravotný stav alebo
zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, potvrdením o takejto
kontraindikácii;
pri vstupe a pobyte v priestoroch, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas
celého trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (respirátor typu FFP2 na
prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), aplikovať dezinfekčný gél/sprej alebo nasadiť jednorazové
rukavice pred vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany
správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov; tejto
požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť;
oboznámiť sa a dodržiavať oznamy, ktoré budú zverejnené pri vstupe do priestorov, kde sa schôdza
veriteľov ako hromadné podujatie uskutoční.

Správca súčasne veriteľom oznamuje, že vyššie uvedené preventívno-bezpečnostné opatrenia pri ohrození
verejného zdravia môžu byť aktualizované, a to tak, aby v čase konania schôdze boli tieto opatrenia v súlade s
platnými predpismi, a to najmä uznesením Vlády Slovenskej republiky a vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky vydanou podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19.
V Humennom dňa 18.03.2021
JUDr. Peter Bartoš, správca

K013816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Huňady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
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Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2021 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka Cyril Huňady, nar. 12.11.1974, Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k.: 3OdK/56/2021 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:
Centrálna 154/4, Svidník 08 901 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod.
a od 12:30 do 15:00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
spravca.domcekova@gmail.com.
JUDr. Mária Domčeková, správca

K013817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Huňady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2021 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Cyril Huňady, nar. 12.11.1974, Prostejovská 6325/97, 080 01
Prešov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 3OdK/56/2021, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky číslo
účtu je: SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo 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.
JUDr. Mária Domčeková, správca.

K013818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Huňady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2021 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Cyril Huňady, nar. 12.11.1974, Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/56/2021 zo dňa 10.03.2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 51/2021 zo dňa 16.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená
JUDr. Mária Domčeková.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Cyril Huňady, born.: 12.11.1974, adress
Prostejovská 6325/97, 080 01 Prešov, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
Court Prešov, No. 3OdK/56/2021 on the 10.03.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No.
51/2021 from 16.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and appointed JUDr. Mária Domčeková as
the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
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The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
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publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
JUDr. Mária Domčeková, správca / trustee

K013819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 478 628
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zn. správcu 1209, ako
súdom ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka DIAMON, s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 478 628,
Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č.: 13390/P v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 12.04.2021 o 13.00 hod. v priestoroch Inštitútu systémov EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad,
Poslucháreň 2U1.

Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 16.03.2021 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je dlžník a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení
o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu JUDr. Jozef Beňo,
PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, každý pracovný deň v čase od 08.00 hod. –
12.00 hod. a 13.00 hod. – 16.00 hod. Správca si však v súvislosti s aktuálnou situáciou a prijatými
protipandemickými opatreniami v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, dovoľuje požiadať veriteľov,
v prípade ich záujmu o nahliadnutie do reštrukturalizačného spisu za účelom oboznámenia sa s obsahom plánu,
aby o jeho sprístupnenie požiadali e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schvaľovacej schôdze
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 12.30 hod. do 13.00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne
o 13.00 hod.
Usmernenie k prezencii účastníkov schvaľovacej schôdze:
1. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych
orgánov alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2. Pri prezencii účastníci plánu predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej
moci, prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka
plánu oprávňujúce zástupcu na účasť a hlasovanie na schvaľovacej schôdzi, a platný doklad totožnosti.
3. Prezencia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto
konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej
schôdze tak, aby prezencia mohla byť ukončená o 10.00 hod.
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať
o potvrdenie účasti na schvaľovacej schôdzi vopred e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu tak, aby
mohol byť zabezpečený riadny, plynulý a hlavne bezpečný priebeh schvaľovacej schôdze pre všetkých jej
účastníkov.
Zároveň prosím o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schvaľovacej
schôdze a to najmä dodržiavanie bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schvaľovacej schôdze
(2m), použitie respirátora typu FFP2, negatívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starší ako 7
dní.
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K013820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Falco Engineering Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 11, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 409 360
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2020 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, zn. správcu 1209, ako
súdom ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka Falco Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie
slobody 11, 066 01 Humenné, IČO: 46409360, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka č.: 25101/P v súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční
dňa 12.04.2021 o 10.00 hod. v priestoroch Inštitútu systémov EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad,
Poslucháreň 2U1.

Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 16.03.2021 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je dlžník a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení
o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu JUDr. Jozef Beňo,
PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, každý pracovný deň v čase od 08.00 hod. –
12.00 hod. a 13.00 hod. – 16.00 hod. Správca si však v súvislosti s aktuálnou situáciou a prijatými
protipandemickými opatreniami v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, dovoľuje požiadať veriteľov,
v prípade ich záujmu o nahliadnutie do reštrukturalizačného spisu za účelom oboznámenia sa s obsahom plánu,
aby o jeho sprístupnenie požiadali e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu
Program schvaľovacej schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schvaľovacej schôdze
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 9.30 hod. do 10.00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne
o 10.00 hod.
Usmernenie k prezencii účastníkov schvaľovacej schôdze:
1. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych
orgánov alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2. Pri prezencii účastníci plánu predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej
moci, prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka
plánu oprávňujúce zástupcu na účasť a hlasovanie na schvaľovacej schôdzi, a platný doklad totožnosti.
3. Prezencia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto
konania schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej
schôdze tak, aby prezencia mohla byť ukončená o 10.00 hod.
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať
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o potvrdenie účasti na schvaľovacej schôdzi vopred e-mailom na adrese: beno@advokacia.eu tak, aby
mohol byť zabezpečený riadny, plynulý a hlavne bezpečný priebeh schvaľovacej schôdze pre všetkých jej
účastníkov.
Zároveň prosím o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schvaľovacej
schôdze a to najmä dodržiavanie bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schvaľovacej schôdze
(2m), použitie respirátora typu FFP2, negatívny test na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starší ako 7
dní.

K013821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaK - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 6348 / 49, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 342
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 22.03.2021
Správca úpadcu DaK – stav., s.r.o. v konkurze, so sídlom Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice, IČO: 36 484
342 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 22.03.2021, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
uloženého správcovi dňom 12.03.2021, prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok
Úpadcu, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu pod por. č. 4 až
6, zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 211/2019 pod značkou záznamu K095638 dňa 31.10.2019 ako
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku. V súpise všeobecnej podstaty sú
zapísané okrem pohľadávok, ktoré sú predmetom speňaženia v ponukovom konaní aj ďalšie pohľadávky dlžníka
– spoločnosti EURO-BUILDING, a.s. (toho času pod obchodným menom EUBIRAC, a.s.), ktoré nie sú predmetom
speňaženia v tomto ponukovom konaní.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok Úpadcu:
1. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova
12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150319
za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie
Dlžníka), Celková suma (aj mena): 15.000,- EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 7.425,- EUR;
2. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova
12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150381
za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie
Dlžníka), Celková suma (aj mena): 229.840,- EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 113.770,80 EUR;
3. Peňažná pohľadávka: Dlžník: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova
12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799; Právny dôvod vzniku: nezaplatenie faktúry č. 20150384
za stavebné práce v zmysle objednávky zo dňa 31.08.2015 (pohľadávka uplatnená do reštrukturalizácie
Dlžníka), Celková suma (aj mena): 31.838,40 EUR, Súpisová hodnota (aj mena): 15.759,96 EUR (ďalej
spolu pohľadávky uvedené vyššie pod č. 1) až 3) ako „Predmet speňaženia“).
Pohľadávky pod č. 1) až 3) vyššie, ktoré tvoria Predmet speňaženia, boli riadne uplatnené do reštrukturalizácie
dlžníka TATRA BUILDING INVEST, s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01 Spišská Belá,
IČO: 47 241 799 (ďalej len „Dlžník“), vedenej pred Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4R/2/2017. Uznesením
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Okresného súdu Prešov zo dňa 05.03.2018, sp. zn. 4R/2/2017, súd potvrdil reštrukturalizačný plán Dlžníka
a ukončil reštrukturalizáciu Dlžníka. Nakoľko v prospech bankového účtu Úpadcu neboli zo strany Dlžníka
vykonané žiadne úhrady splatných splátok podľa Reštrukturalizačného plánu, Správca zaslal Dlžníkovi písomnú
výzvu k zaplateniu neuhradených splátok v zmysle ust. § 159 ZKR, resp. preukázanie úhrad splátok v prospech
Úpadcu podľa schváleného reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Nakoľko Dlžník ani do 30 dní od doručenia výzvy
neuhradil v prospech účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu predmetnú pohľadávku, plán sa stal v zmysle ust.
§ 159 ZKR voči Úpadcovi vo vzťahu k dotknutým pohľadávkam neúčinný a výpis zo zoznamu pohľadávok
Dlžníka, doručený Správcovi z Okresného súdu Prešov, predstavuje exekučný titul, na základe ktorého možno
v zmysle ust. § 161 ods. 3 písm. c) ZKR voči Dlžníkovi viesť exekúciu.

Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 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 len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.

Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk.

Podmienky ponukového konania:
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- EUR na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zástupcom veriteľov.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené pohľadávky už nebudú predmetom
postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred
dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. V tomto prípade bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu
z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej pohľadávky/uspokojených pohľadávok ku všetkým
pohľadávkam (k celému Súboru pohľadávok), ktoré tvoria Predmet speňaženia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť zástupcovi veriteľov na
schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca o tejto skutočnosti upovedomí dotknutých záujemcov a vyzve
ich na predloženie novej navýšenej ponuky. Pre určenie víťaznej ponuky z takto predložených ponúk rovnako
rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. V prípade, ak na výzvu správcu ani jeden
z dotknutých záujemcov nepredloží novú navýšenú ponuku víťaznou ponukou je ponuka toho záujemcu, ktorá
bola správcovi doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa
rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK69 0900 0000 0051 6273 2290,
vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Zástupca veriteľov schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky zástupcom veriteľov je správca
povinný zorganizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zástupca veriteľov, správca vyzve
na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908
989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí
byť doručená najneskôr do 15 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j. do
dňa 06.04.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
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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„PONUKOVÉ KONANIE – DaK – stav., s.r.o. v konkurze – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá
nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K013822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 9, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2020 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I ( ďalej len „ OS KE “ ) zo dňa 04.02.2020, sp.zn.: 26OdK/39/2020 (ďalej len
„ Uznesenie “) o návrhu na vyhlásenie konkurzu OS KE prvým výrokom rozhodol, že vyhlasuje konkurz na
majetok dlžníka Karin Harvan, rodená : Harvanová nar.: 12.04.1994, bytom : Ružová 9, 070 01 Michalovce (ďalej
len „ Dlžník “) a štvrtým výrokom rozhodol, že ustanovuje správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, so sídlom
kancelárie : Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu : S752 (ďalej len „ Správca podstaty “). Uznesenie bolo
zverejnené na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 27/2020 zo dňa 10.02.2020, K011749.
Správca podstaty Dlžníka týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZKR “) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty
Poučenie:
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1 ZKR, §
167c ods. 2 a 3 ZKR a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.

K013823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeněk Ryšavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochtinská 477, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/385/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/385/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Zdeněk Ryšavý, nar. 29. 7. 1950, bytom: Ochtinská 477, 049 32 Štítnik v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
týmto oznamuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K013824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onderová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovce ., 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/36/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/36/2021 zo dňa 17.2.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 36/2021 dňa 23.02.2021, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Gabriela Onderová, narodená: 22.07.1978, bytom: 071 01 Michalovce a do funkcie správcu ustanovil Ing.
Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K013825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onderová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovce ., 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/36/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Gabriela Onderová, narodená: 22.07.1978, bytom:
071 01 Michalovce týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že 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 preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen banke, a.s., IBAN
SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
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K013826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybnická Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Eva Rybnická v konkurze, nar. 30. 10. 1983, Kúpeľská 80, 073 01 Sobrance 20 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 6. 4. 2021 o 9.00 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 17. 3. 2021
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K013827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 68 / 48, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1984
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/268/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Róbert Jakubík v konkurze, nar. 11. 5. 1984, Okružná 48, 044 13 Valaliky týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 6. 4. 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 17. 3. 2021
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – 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

183

Obchodný vestník 55/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.03.2021

K013828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o., Vyšný Skálnik 75, 98052, Vyšný Skálnik
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
6 187,22 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
09.03.2021

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K013829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:35 942 436
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
409,72 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
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Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K013830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wirecard Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 489 236
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/10/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Ing. Július Tomondy, Na Kope X, 874/26, 040 16 Košice – mestská časť Myslava
Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
7419,71 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
11.03.2021

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K013831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Annamária Šalmíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobeliarovo 30, 049 23 Kobeliarovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/127/2020 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/127/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o.,Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
12 732,16 €
Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
11.03.2020

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K013832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Plachetková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská 328, 055 66 Smolník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/50/2021 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Jarmila Plachetková, narodená: 31.01.1991, bytom: Banská 328, 055
66 Smolník, podnikajúca pod obchodným menom: Jarmila Plachetková s miestom podnikania: Banská 328, 055
66 Smolník, IČO: 47 830 930 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.12.2017 (ďalej len „dlžník“) v
zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky IBAN SK68 8360 5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K013833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Plachetková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská 328, 055 66 Smolník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/50/2021 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/50/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Jarmila Plachetková, narodená: 31.01.1991, bytom: Banská 328, 055
66 Smolník, podnikajúca pod obchodným menom: Jarmila Plachetková s miestom podnikania: Banská 328, 055
66 Smolník, IČO: 47 830 930 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.12.2017, oznamuje účastníkom
konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903400629, e-mailom na
adresu: spravca@susina.sk.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K013834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mikolaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 412/118, 053 01 Harichovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/116/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Peter Mikolaj, nar. 12.04.1978, trvale bytom Levočská 412/118, 053 01
Harichovce, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.10.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter Mikolaj, nar. 12.04.1978, trvale bytom Levočská 412/118, 053 01
Harichovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Peter
Mikolaj, nar. 12.04.1978, trvale bytom Levočská 412/118, 053 01 Harichovce, uznesením Okresného súdu
Košice I. č.k. 26 OdK/116/2020 zo dňa 25.03.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 63/2020 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31.03.2020, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 17.03.2021

Ing. Peter Duhoň, správca

K013835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imlejová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 283/68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/94/2020 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/94/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/94/2020 zo dňa 10. marca 2020 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Viera Imlejová, nar. 02.05.1964, bytom Trieda SNP 283/68, 040 11 Košice (ďalej len
„uznesenie“).
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.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K013836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6731 Ing. Janka Gereková , Východná 322 , Východná 032 32 v celkovej sume 3 919,68 - €
V Košiciach dňa 17.3.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miloš Zaujec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatné Remety 84, 072 44 Blatné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/294/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miloš Zaujec, nar. 05.11.1964, bytom: Blatné
Remety 84, 072 44 Blatné Remety (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet speňaženia: Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
246/2020 dňa 22.12.2020 a to:
Súpisová položka č. 1 - hnuteľná vec
Popis
Osobné motorové vozidlo Peugeot 309,
VF310AG1262112525

EČ: SO506AA, VIN:

Rok výroby
1994

Stav opotr.
nepojazdné,
opotrebované

Miesto ulož.
Blatné Remety

Súpis. hodnota
100,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 30OdK/294/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou, do elektronickej schránky správcu, alebo osobne doručiť
do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01
Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
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- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná na bankový účet
správcu vedený v Poštovej banke a.s. IBAN: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, variabilný symbol: 302942020
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 17.03.2021
JUDr. Soňa Géciová, správca

K013838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ducar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ -, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/365/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
JUDr. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Ducar, nar. 07.07.1983, bytom: Košice –
Západ, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Ducar – BRIT s miestom podnikania:
Uherova 9, 040 11 Košice – Západ, IČO: 43 572 570 v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj obchodného podielu dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu za najvyššiu ponúknutú cenu.
Predmet speňaženia: Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
28/2021 dňa 11.02.2021 a to:
Súpisová zložka majetku č. 1 – iná majetková hodnota
100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti BRYT, s.r.o., so sídlom Textilná 7 Košice 040 12, IČO:
44 318 049, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22740/V.
Obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu v celkovej výške 200.000,00 Sk. Súpisová hodnota: 200.000,00
Sk.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 30OdK/365/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou, do elektronickej schránky správcu, alebo osobne doručiť
do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01
Košice.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr do 13:00
hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
- musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
- musí byť vyhotovená v písomnej forme,
- musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho/nych zástupcu/cov právnickej osoby,
- musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
- musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
- musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
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- musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná na bankový účet
správcu vedený v Poštovej banke a.s. IBAN: SK82 6500 0000 0000 2028 7010, variabilný symbol: 303652020
najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Košiciach, dňa 17.03.2021
JUDr. Soňa Géciová, správca

K013839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom Garbiarska 2, 040 71 týmto v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi doručené nasledovné prihlášky od veriteľa:

č.p.: 6732/1 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
331,50
€
č.p.: 6732/2 Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava v celkovej sume
216,50 €
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V Košiciach dňa 17.3.2021

K013840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kapurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 36/2, 076 61 Višňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1970
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/37/2021 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Irena Kapurová, narodená:
20.06.1970, bytom: Orechová 36/2, 076 61 Višňov, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 26OdK/37/2021 oznamuje, že za účelom zloženia preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK93 8360 5207 0042 0586
4177.

K013841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kapurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 36/2, 076 61 Višňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1970
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/37/2021 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/37/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Irena Kapurová, narodená:
20.06.1970, bytom: Orechová 36/2, 076 61 Višňov, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice
I pod sp. zn. 26OdK/37/2021 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.30 hod. a v piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 905 820 941,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

K013842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.P.Q.R. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 10/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 577 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S714
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Okresný súd Košice I
31K/13/2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka vo výške 76 000,00 Eur. Právny dôvod: bezhotovostný prevod
vykonaný konateľom z bežného účtu úpadcu údajne v prospech spoločníka dňa 15.7.2020 bez preukázania
právneho dôvodu.
Dlžníci: 1. Gheorghe Izsák, Komenského 47, 040 01 Košice, jediný konateľ úpadcu.
2. Ghiora Izsak, Shunamit 16, Haifa, Izrael, jediný spoločník úpadcu.
Súpisová hodnota: 76 000,00 Eur. Deň zapísania do majetku úpadcu: 17.03.2021.
V Košiciach 17.3.2021

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca

K013843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slepčik Dionýz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorkinova 763 / 14, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/591/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/591/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dionýz Slepčík, nar.: 05.09.1968, bytom: Dvorkinova
763/14, 040 22 Košice, (ďalej len „úpadca“) v súlade s ustanovením §96 ods.2 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
nezabezpečených veriteľov, ktorí majú byť uspokojení z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň,
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
P o u č e n i e : v zmysle ustanovenia §96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate 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.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K013844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobovič Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 24, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/42/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/42/2021
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32OdK/42/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Správca oznamuje , že v zmysle ustanovenia §32 ods.7 pís. b, Zákona č.7/2005, Z. z o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno skladať 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 kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bank. účtu : IBAN SK49 7500 0000 0040 1913 6934 vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice ,
Výška kaucie: 350,00 EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak :
a. Bolo podané na predpísanom tlačive,
b. Na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia:
c. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty .
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
e-mail : gavalcin.office@gmail.com
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K013845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušanská 521 / 17, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/265/2020 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/265/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26OdK/265/2020 zo dňa 7. augusta 2020 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Peter Rácz, nar. 04.07.1974, bytom Kapušanská 521/17, 075 01 Trebišov (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 156/2020 dňa 13.08.2020.
V zmysle ust. § 167p 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“), vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Popis

Výrobné

Evidenčné Dátum prvej Súpisová

Stav

Veľkosť

Podstata

Dôvod

Adresa
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Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK62 0900 0000 0051 4299 2722, vedený v peňažnom ústave Slovenská
sporiteľňa, a. s..
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Lenka Hričindová, správca

K013846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 1024 / 10, 040 11 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/14/2021 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/14/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Správca oznamuje , že v zmysle ustanovenia §32 ods.7 pís. b, Zákona č.7/2005, Z. z o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu možno skladať 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 kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bank. účtu : IBAN SK49 7500 0000 0040 1913 6934 vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice ,
Výška kaucie: 350,00 EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak :
a. Bolo podané na predpísanom tlačive,
b. Na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia:
c. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty .
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca
e-mail : gavalcin.office@gmail.com
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