Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

K013849
Spisová značka: 37K/53/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Remord, s.r.o., so sídlom
Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239, ktorého správcom je: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 04 Bratislava, značka správcu: S 1752, o priznaní
odmeny predbežnému správcovi, takto

rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, odmenu vo výške 1.500,00 eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 70/2019,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde
Bratislava I. (§ 21 ods. 3 ZKR, § 362 ods. 1 CSP v spojení s § 196 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 16.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K013850
Spisová značka: 4K/1/2021
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/1/2021
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., so sídlom Cesta k vodojemu 1178/52,
010 03 Žilina, IČO: 36 400 467, a navrhovateľa - veriteľa v 2 rade: MARPAL s.r.o., so sídlom Štúrova 1211/63, 024
04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 947 035, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MORAVA, s.r.o., so
sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 36 419 982, zastúpeného: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., so
sídlom Jánoškova 1545, 026 01 Dolný Kubín, IČO:
36 865 044
nariaďuje pojednávanie
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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na deň 29.04.2021 o 13:30 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 106 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník:

MORAVA, s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 36 419 982

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

V Bratislave, dňa 17.03.2021

Mgr. Veronika Ileninová
sudca

Za správnosť:
Dudášová

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
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K013851
Spisová značka: 4K/1/2021
Spisová značka: 4K/1/2021
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., so sídlom
Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO: 36 400 467, a navrhovateľa - veriteľa v 2 rade: MARPAL s.r.o., so
sídlom Štúrova 1211/63, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 947 035, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: MORAVA, s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 36 419 982, upovedomuje veriteľov
označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
1.
2.
3.

OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, IČO: 36 400 467
MARPAL, s.r.o., Štúrova 1211/63, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 46 947 035
ORAVA Building, s.r.o., Dlhá nad Oravou 175, Dlhá nad Oravou 027 55, IČO: 51 001 811

o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného: MORAVA, s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava,
IČO: 36 419 98, na pojednávanie určené na deň

29.04.2021
o 13:30
hod.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106
Veritelia majú možnosť sa nariadeného termínu pojednávania zúčastniť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K013852
Spisová značka: 3K/79/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Lachkovič - ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841
07 Bratislava 49, IČO: 34 541 471, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka: Ivan Lachkovič - ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO: 34 541 471, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K013853
Spisová značka: 3K/79/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Lachkovič ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO: 34 541 471, správcom ktorého je: JUDr. Oliver Korec, so
sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S322,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S322, z funkcie správcu úpadcu: Ivan Lachkovič - ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava 49, IČO:
34 541 471.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K013854
Spisová značka: 33K/8/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v
likvidácii, so sídlom Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava, IČO: 35 876 204, v mene ktorého koná
likvidátor: Mgr. Michaela Janečková, bytom Osuského 1651/32, 851 03 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811
02 Bratislava, IČO: 35 876 204,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: BLUE EXPEDITORS SLOVAKIA, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Dvořákovo nábrežie
7529/4E, 811 02 Bratislava, IČO: 35 876 204, predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava, zn.sp.: S322.
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
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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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
K013855
Spisová značka: 33K/34/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MIKO group s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 721 424, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: MIKO group s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, IČO: 45 721 424,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: MIKO group s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť
Nové Mesto, IČO: 45 721 424, predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68,
821 08 Bratislava, zn.sp.: S272.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K013856
Spisová značka: 8K/8/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Start Services s.r.o., so sídlom
Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO: 46 656 642, ktorého správcom je: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom
kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1267, o priznaní odmeny predbežnému správcovi,
takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09
Bratislava, značka správcu: S 1267, odmenu vo výške 1.500,00 eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 15/2020,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde
Bratislava I. (§ 21 ods. 3 ZKR, § 362 ods. 1 CSP v spojení s § 196 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K013857
Spisová značka: 4OdK/26/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dezider Bihari, nar. 27.05.1966, trvale bytom 821 04
Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dezider Bihari, nar. 27.05.1966, trvale bytom 821 04 Bratislava.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: CNS Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Vysoká 14, 81106 Bratislava, zn.
správcu: S 1965.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 84/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K013858
Spisová značka: 4OdK/28/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Soňa Jantová, nar. 05.08.1966, trvale bytom Andreja
Mráza 3159/5, 821 03 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Soňa Jantová, nar. 05.08.1966, trvale bytom Andreja Mráza
3159/5, 821 03 Bratislava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn.
správcu: S 289.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 94/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca 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), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
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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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K013859
Spisová značka: 4OdK/29/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Korčeková, nar. 04.05.1983, trvale bytom Závod
628, 908 72 Závod, okr. Malacky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Korčeková, nar. 04.05.1983, trvale bytom Závod 628, 908
72 Závod, okr. Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava,
zn. správcu: S 1969.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
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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konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 92/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K013860
Spisová značka: 33OdK/26/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Sedláček, nar. 22.11.1988, Osuského 32, 851
01 Bratislava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Sedláček, nar. 22.11.1988, Osuského 32, 851 01
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Dunajská
4, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1784.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 85/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K013861
Spisová značka: 33OdK/27/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adriana Poláková, nar. 08.08.1987, Jabloňové 215,
900 54 Jabloňové, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adriana Poláková, nar. 08.08.1987, Jabloňové 215, 900 54
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jabloňové.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Vlasta Klimentová, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava,
zn. správcu: S1399.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 96/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
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.
a)

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

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K013862
Spisová značka: 33OdK/29/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Bensaadia, nar. 14.07.1981, Bieloruská 5191 /
32, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Bensaadia, nar. 14.07.1981, Bieloruská 5191 / 32, 821
06 Bratislava - Podunajské Biskupice.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09
Bratislava, zn. správcu: S1848.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 89/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.3.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudkyňa
K013863
Spisová značka: 5K/3/2019
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/3/2019 - 501 zo dňa 11. 02. 2021 povolil vstup nového veriteľa Electrolux s.r.o., IČO: 52 542 319, so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Electrolux Professional s. r. o., IČO: 31 358 446, so sídlom
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava v rozsahu prihlásených pohľadávok, zapísaných v zozname prihlásených
pohľadávok vedených ustanoveným správcom konkurznej podstaty pod poradovým číslom 28 a 29 v konkurznom
konaní úpadcu STROJSMALT, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 641 553, so sídlom Medený Hámor 5, 974 01 Banská
Bystrica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.
10835/S. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K013864
Spisová značka: 3K/3/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Clematis, s.r.o. „v konkurze“,
IČO: 36 057 622, so sídlom 966 24 Janova Lehota 60, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica oddiel Sro, vložka č.: 8076/S, o ustanovení nového správcu konkurznej podstaty schôdzou veriteľov, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie 010 01 Žilina, Revolučná 10, IČO: 36 865 265, značka správcu S1436.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.3.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K013865
Spisová značka: 31K/44/2012
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Richard Marko, nar. 16.06.1956, bytom 949 01 Nitra,
ktorého správcom je JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o odvolaní
správcu takto

rozhodol
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Súd o d v o l á v a JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.3.2021
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K013866
Spisová značka: 31K/6/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04
Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová Stráž, IČO: 36 858 625, takto

rozhodol
I. Súd konkurzné konanie na dlžníka AL DOOR JH s.r.o. v likvidácii, so sídlom Zámočnícka 1, 945 04 Komárno, Nová
Stráž, IČO: 36 858 625, zastavuje pre nedostatok majetku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 16.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K013867
Spisová značka: 31K/17/2016
Sp. zn. 31K/17/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Gajdoš, nar.
11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 31K/17/2016-306 zo dňa 13.01.2021 zrušil konkurz na
majetok úpadcu : Branislav Gajdoš, nar. 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.

Okresný súd Nitra dňa 17.3.2021
Mgr. Jakub Bódiš, vyšší súdny úradník
K013868
Spisová značka: 30K/7/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. v likvidácii, so sídlom Podzámska 32,
940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, zastúpený likvidátorom: JUDr. Petra Štofková, so sídlom Pribinova 9, 940 02
Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Podzámska
32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465 211, uznesením č. k. 30K/7/2020-25 zo dňa 28.01.2021 zastavil konkurzné
konanie na dlžníka: Auto Trader EU s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 465
211, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Nitra dňa 17.3.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K013869
Spisová značka: 27K/7/2018
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FOREST WORK, s.r.o., so sídlom
Velušovce č. 176, IČO: 45617155, ktorého správcom je: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Nitra, Štúrova
č. 74/138, uznesením č. k. 27K/7/2018 - 345 zo dňa 03.02.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený uznesením
Okresného súdu Nitra č.k. 27K/7/2018 - 62 zo dňa 23.08.2018 na majetok úpadcu: FOREST WORK, s.r.o., so
sídlom Velušovce č. 176, IČO: 45617155, po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 16.03.2021.
Okresný súd Nitra dňa 17.3.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K013870
Spisová značka: 1K/22/2020
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
B-NET, a.s., so
sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku
podstát, takto
rozhodol
p r e d l ž u j e správcovi lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K013871
Spisová značka: 4K/9/2015
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Oravcová, nar.
4.7.1968, bytom Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom
kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty, uznesením č. k. 4K/9/2015-92 zo dňa 07.01.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu : Jana Oravcová, nar. 4.7.1968, bytom Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, po splnení
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.03.2021
Okresný súd Prešov dňa 17.3.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K013872
Spisová značka: 40K/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti LUWETT, s.r.o. so
sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO 51 283 557, zast. Advokátska kancelária CORPIS, s. r. o., so sídlom
Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO 47 237 783, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka LUWETT, s.r.o. so sídlom Jesenského 6431, 911 01 Trenčín, IČO 51 283 557, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Peter Zajac so sídlom kancelárie Sládkovičova
1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S1706.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom, ako aj z majetku,
ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.

Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 16.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013873
Spisová značka: 22K/3/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Halbavý, nar.
04.01.1980, bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová, uznaného za malý konkurz, správcom ktorého je JUDr.
Darina Válková, so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, značka správcu S167.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K013874
Spisová značka: 38K/17/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
OIL ONE, a. s. v konkurze so sídlom Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 50 260 774, ktorého správcom
je, ktorého správcom je JUDr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu
S1670, o návrhu odvolaného správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
I.
Odvolanému správcovi JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA so sídlom kancelárie Šoltésovej 346/1, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1227 sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 622,- eur.
II.

Vo zvyšnej časti sa návrh odvolaného správcu zamieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
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konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 365 ods. 1
CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K013875
Spisová značka: 38K/4/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu odchodnú spoločnosť
REPROTECHNIKA, s. r. o. v konkurze so sídlom Ľ. Stárka 2840, 911 05 Trenčín, IČO 34 150 111, ktorého správcom
je JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070,
uznesením č.k. 38K/4/2018-133 zo dňa 10.02.2021 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021

Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K013876
Spisová značka: 40NcKR/1/2021

Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/1/2021
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na oddlženie
dlžníka
971 01 Prievidza

Bc. Lucia Trnová, predtým Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R. Jašíka 1929/5,
nariaďuje pojednávanie

na deň 30.03.2021 o 09:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
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podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013877
Spisová značka: 38K/16/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Poľnohospodárske družstvo Skačany v
likvidácii so sídlom 958 53 Skačany, IČO 00 205 664, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom 958 53 Skačany, IČO 00 205 664, uznesením
č.k. 38K/16/2020-125 zo dňa 07.01.2021 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2021.
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Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2021
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K013878
Spisová značka: 36K/5/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRINTING COMPANY, s.r.o., so sídlom
Valová 14/4263, 921 01 Piešťany, IČO: 46 119 027, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 31103/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: PRINTING COMPANY, s.r.o., so sídlom Valová 14/4263, 921 01
Piešťany, IČO: 46 119 027, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
31103/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K013879
Spisová značka: 25K/53/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štrunz, k.s., Hlavná 64,
930 11 Topoľníky, IČO: 45 317 186, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. M.
Benku 10, 811 07 Bratislava z funkcie správcu úpadcu: Štrunz, k.s., Hlavná 64, 930 11 Topoľníky, IČO: 45 317 186.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K013880
Spisová značka: 36K/3/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HORIVA, s.r.o., so sídlom Hlavná 326, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 756 440, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
29885/T, takto
rozhodol
I.
V y z ý v a dlžníka: HORIVA, s.r.o., so sídlom Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 756 440,
aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a
zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
V y z ý v a dlžníka: HORIVA, s.r.o., so sídlom Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 756 440,
aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30
dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
IV.
P o u č u j e dlžníka, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
V.
P o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom
na ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K013881
Spisová značka: 36K/22/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Oriskó, narodený 28.11.1976,
trvale bytom 925 01 Matúškovo 654, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom
kancelárie P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Peter Oriskó, narodený 28.11.1976, trvale bytom 925 01
Matúškovo 654, pre nedostatok majetku.
II.
Súd p r i z n á v a správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 34,10 eur.
III.
Súd p r i z n á v a správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, náhradu výdavkov vo výške 2.144,23 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
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K013882
Spisová značka: 36K/41/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T.I.S. Invest, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Rázusova 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 236 675, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11975/T, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom
kancelárie P. Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu T.I.S. Invest, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Rázusova 7, 917
01 Trnava, IČO: 36 236 675, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
11975/T, pre nedostatok majetku.
II.
Súd p r i z n á v a správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, odmenu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 848,40 eur.
III.
Súd n e p r i z n á v a správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 51/19, 927 01 Šaľa, náhradu výdavkov.
Poučenie:
nebola čo i len sčasti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K013883
Spisová značka: 10K/3/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D.
Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 768, zastúpený: JUDr. Martin Olos, advokát, so sídlom Karola Kašjaka 1,
013 13 Rajecké Teplice, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 768,
predbežného správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, značka
správcu: S1625.
II. Predbežný správca j e p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. O svojich postupoch a zisteniach je povinný súd
priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20 dní a do 28 dní od ustanovenia do
funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný podať súdu do 45 dní od ustanovenia
do funkcie.
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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 17.3.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K013884
Spisová značka: 3K/24/2009

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PREFA Bytča - Hrabové, a.s., so sídlom
014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 31 638 988, správcom ktorého je: Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so
sídlom kancelárie Blagoevova 9, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 46333908, v časti o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: PREFA Bytča - Hrabové, a.s. , so sídlom 014 01 Bytča - Hrabové, IČO: 31
638 988 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K013885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čeman Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 189 / 59, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/425/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/425/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie

Ako správca dlžníka: Radovan Čeman, nar.: 23.10.1983, bytom Šafárikova 189/59, 903 01 Senec, týmto v súlade
s § 167l, ods. 3 ZKR zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na majetok
dlžníka mi bola dňa 15.3.2021 doručená prihláška pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., vo výške
celkovej sumy 13.193,99 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
správca dlžníka

K013886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. „v likvidácií“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 466 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 33K/23/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/23/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ľuboš Janček ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SHARKAM V.I.P.
CATERING, s.r.o. ,,v likvidácii", Veternicová 33, 841 05 Bratislava, IČO: 44 466 200 oznamuje, že do spisu č.
33K/23/2020 S1214 je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 13.00 v kancelárii správcu na
adrese: Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo doručením do elektronickej schránky správcu,
telefonicky na čísle: 0907290493 alebo e-mailom na adrese: lubos.jancek@centrum.sk.
V Chorvátskom Grobe, 18.3.2021

K013887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. „v likvidácií“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 466 200
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 33K/23/2020 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/23/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta'proċedimenti ta'insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
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(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. ,,v likvidácii", Veternicová 33, 841 05 Bratislava, IČO: 44 466 200 (ďalej
len „Úpadca“), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33K/23/2020 zo dňa 08.03.2021,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 51/2021 zo dňa 16.3.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
za správcu Úpadcu bol ustanovený správca Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie: Dubová 3156/14, 900 25
Chorvátsky Grob, Slovenská republika, S1214.
According to the Direction (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of: SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o. ,,v likvidácii", with its registered seat of
office Veternicová 33, 841 05 Bratislava, company ID: 44 466 200 , my duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Bratislava I, proc. no: 32K/15/2020 dated on March 8th 2021, published in
the Commercial Bulletin No. 51/2021 from March 16th 2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Ľuboš Janček, with his registered seat of office Dubová 3156/14, 900 25
Chorvátsky Grob, Slovak Republic, S1214 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring (herein after only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty Úpadcu na adrese: Ing. Ľuboš Janček,
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania: 33K/23/2020 a v jednom rovnopise na
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 81244 Bratislava I, Slovenská republika, k číslu konania 33K/23/2020.
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: Ing. Ľuboš
Janček, Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovak Republic, whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy to the No. 33K/23/2020 and in one counterpart to the respective district court: Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 81244 Bratislava I, Slovak Republic, to the No. 33K/23/2020.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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 (§ 28 ods. 3
a 6 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the baselodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other
rights associated with lodged claims. The registration of such lodgement into the register of lodgements
shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered
amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 28
sec. 3 and 6 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time
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period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy
truste, otherwise security rights lapse (§ 28 sec. 4 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which prove the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in th
eaccountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro currency, amount
of the claim shall be determined by the trustee by calculation according to the reference exchange rate
set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or
National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine the trustee with
Professional diligence.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
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Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these
submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to
the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can ́t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť na nasledovnej webovej stránke:
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Further information on insolvency proceedings in the member states can be found on the following web
site: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
2015/848 zo dňa 20.5.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU memberstate
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.
Chorvátsky Grob, 18. 03. 2021
Ing. Ľuboš Janček
Správca dlžníka/ Debtor´s trustee

K013888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáliková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie: Jarabinková 2C, 82109 Bratislava, správca konkurznej podstaty
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dlžníka: Silvia Gáliková, nar. 31. 03. 1990, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A, Bratislava, č.k.
27OdK/50/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že došlo k
splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K013889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strašifták Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 947 / 6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1964
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/75/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/75/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO:
46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka:
Vlastimil Strašifták, nar. 02.06.1964, naposledy bytom Pluhová 6, 831 03 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“),
v zmysle ust. § 167j ods. 1 v spojení s ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe pokynu príslušného
orgánu oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka nasledovný majetok:

Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Súpisová
Popis
do súpis
majetku do súpis
hodnota v €
Motorové vozidlo Škoda, EČ: BA100EP, VIN: F3111286, farba modrá, rok
28.10.2020
§ 167h ods. 1 ZKR
1€
výroby 1979, stav: nepojazdné, vrak
Motorové vozidlo Škoda, EČ: BA566MH, VIN: TMB12M00LH3395941, farba
28.10.2020
§ 167h ods. 1 ZKR
1€
biela, rok výroby 1986, stav: nepojazdné, vrak

V Bratislave, dňa 18.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K013890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strašifták Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 947 / 6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1964
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/75/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/75/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Vlastimil Strašifták, nar. 02.06.1964, naposledy bytom Pluhová
6, 831 03 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej
aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V Bratislave, dňa 18.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K013891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12 / 0, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, správca úpadcu LS REAL TRADE s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07
Bratislava, IČO: 44 593 783 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
ako len „ZKR“), oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty a zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia rozvrhu všeobecnej podstaty Úpadcu.

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

·
·

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

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

V Bratislave, dňa 18.03.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Úpadcu

K013892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drozdová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská cesta 452 / 52, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/42/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/42/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa § 167l ods. 3 ZoKR správca oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky pohľadávok a zapísanie pohľadávok
do zoznamu pohľadávok, veriteľa : EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov,
IČO : 31710115. Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok v poradí iná pohľadávka bola správcovi doručená 18.3.2021, teda po
uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávky do zoznamu pohľadávok 18.3.2021.
Označenie pohľadávok :
1, istina : 2090,44 €, úroky z omeškania : 476,86 €, náklady z uplatnenia : 2502,38 € celková suma : 5 069,68 €
2, istina : 1026,22 €, úroky z omeškania : 203,16 €, náklady z uplatnenia : 955,01 € celková suma : 2184,39 €

K013893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gombkötö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 38, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/258/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/258/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dňa 14.08.2019 došlo k zverejneniu v Obchodnom vestníku rok 2019 pod číslom 156 č. uznesenia
8OdK/258/2019 k vyhláseniu konkurzného konania na majetok dlžníka Róbert Gombkötö, narodený 30.03.1958,
trvale bytom Borekova 38, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, občan SR.
Správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 09 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Róbert Gombkötö, narodený 30.03.1958, trvale bytom Borekova 38, 821 06
Bratislava-Podunajské Biskupice, občan SR v zmysle § 167j ods. 2 a násl. § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vylúčuje zo súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu majetok zapísaný a zverejnený v OV č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019:
P.č.3: Hnuteľná vec: odhadovaná cena 100,00 Eur, právny dôvod : dlžník je vlastníkom nákladného špeciálneho
prívesu na prepravu lodí továrenskej značky MP MP 5 MP, VIN: ND767, ŠPZ: BL236YL, dátum evidencie od :
26.03.1997, Dátum zaradenia do súpisu: 27.09.2019 - de facto fyzicky majetok neexistuje, úpadca predložil
čestné prehlásenie, že nemá daný majetok fyzický k dispozícii.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Pokojný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/432/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/432/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Kovár so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava ustanovený v konaní
vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod sp.zn. 27OdK/432/2020 vo veci vyhláseného konkurzu navrhovateľa
– dlžníka Richard Pokojný, nar. 16.03.1972, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava,
v zmysle ust. § 167l ods.3 ZKR oznamuje, že mu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručená prihláška veriteľa :

·

EOS KSI Slovensko, s.r.o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, s
nezabezpečenou pohľadávkou vo výške celkom 1.519,64 EUR

Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K013895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WETRON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 52 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 904 798
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti WETRON, s.r.o., so sídlom
Odborárska 52, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 904 798, týmto oznamuje, že do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (od 07.01.2020) nasledovného
veriteľa /nasledovných veriteľov:
1.
Veriteľ:

Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32
85000 Bratislava
424995000011
Súhrnnou prihláškou pohľadávky zo dňa 10.03.2021 doručenou dňa 10.03.2021 uplatnené pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 18.03.2021 pod č. 152-154, a to nasledovne:
č. p.
1
2
3

Prihlásená suma
Istina
Úroky
60,00 €
0,00 €
60,00 €
0,00 €
60,00 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Celková suma
60,00 €
60,00 €
60,00 €

Celkovo prihlásené: 180,00€

V Bratislave, 18.03.2021
LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K013896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 9/100, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1958
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Anna Ševčíková, nar. 24.06.1958, trvale bytom Česká 100/9,
831 03 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Profesionálna správcovská kancelária, k. s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 917 323 277.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 18.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K013897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 9/100, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1958
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián
Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka Anna Ševčíková, nar. 24.06.1958, trvale bytom Česká 100/9,
831 03 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade
popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s.,
v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Anna Ševčíková

V Bratislave, dňa 18.03.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K013898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 9/100, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1958
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2021 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Anna Ševčíková, nar. 24.06.1958, trvale bytom Česká 100/9, 831 03 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 4OdK/25/2021 zo dňa 05.03.2021, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so
sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie
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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správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 49/2021 zo dňa
17.03.2021.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Bratislava I, proc. no. 4OdK/25/2021, dated on 05. March 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Anna Ševčíková, Česká 100/9, 831 03 Bratislava, Slovak republic, date of
birth: 24.06.1958, and our company Profesionálna správcovská kancelária, k.s., registered office at
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 49/2021 dated on 17th March 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 18th March 2021. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Profesionálna
správcovská kancelária, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, Slovenská
republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

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

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Profesionálna správcovská kancelária, k.s., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava the Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

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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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

JUDr. Adrián Žák
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K013899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
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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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/24/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/24/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka: Oľga Balážová, nar. 21.6.1970, bytom Kolónia 69/2, 906 38
Rohožník, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava,
počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e mailom na office@patent-iurist.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K013900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/24/2021 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/24/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
(ďalej len "dlžník" ) Oľga Balážová, nar. 21.6.1970, bytom Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník, Slovenská
republika, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4OdK/24/2021-12 zo dňa 5.3.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 52/2021 dňa 17.3.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
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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dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20.5.2015, as the
bankruptcy trustee of bankrupt Oľga Balážová, birth date: 21.6.1970, seat: Kolónia 69/2, 906 38 Rohožník,
Slovak Republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
4OdK/24/2021-12 dated on 5.3.2021, published in the Government Journal No. 52/2021 on 17.3.2021 bankruptcy
was declared on the Bankrupts estate.

According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have
to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security
rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is
the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or
an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl konkurzný správca / bankrupcy trustee

K013901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tilgnerova 712 / 15, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová

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:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/16/2021 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/16/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/16/2021, zverejnené v OV 45/2021
dňa 08.03.2021
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
BG

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET
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(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
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 (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky na prihlasovanie pohľadávok.
□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23.03.2021

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://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
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: [...]2,3
1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
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POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23.03.2021

· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).
SK
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Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.
SK
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ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
1.1.2.

Priezvisko: Filo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23.03.2021

Meno(á): Ivan

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 19.10.1953
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Tilgnerova 15

1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 841 04 Bratislava

1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.4.1.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Štát:

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:

1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 19.10.1953

2.6.1.

Dievčenské meno matky:

3.6.1.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné

SK
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2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 09.03.2021

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*:

2.3.1.

Názov: Okresný súd Bratislava I

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44

2.3.2.3.

Štát: SK

2.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 33OdK/16/2021

2.5.

Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**:

2.5.1.

Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623

2.5.2.

Deň vydania: 23.03.2021

Adresa:

2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Sabinovská 12

2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
SK
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ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:

□

Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

alebo
√

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.2.3.

Štát:

3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou

alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□

7

len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

SK

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:

□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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□ Iné (uveďte):
7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.

8

SK

Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).
Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/16/2021:
· 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
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 uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
· V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. 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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojené tieto pohľadávky:
- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
- 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:
- 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,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- 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,
- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
· Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo
splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
· Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
· Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
- dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
· Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
· Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v
spoločnosti.
· Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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· 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.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).
SK

9

SK

ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave

Dátum 11.03.2021

K013902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3 -, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt.
Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ivan Kosák, tr. bytom Horné Orešany 487, Horné Orešany:

Poradové číslo veriteľa
6/1

Dátum prijatia prihlášky
11.02.2021

Veriteľ
Ivan Kosák

Prihlásená suma
1161,79 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Šamoríne, dňa 18.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K013903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3 -, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt.
Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ladislav Hölc, tr. bytom Tr. SNP 48, Banská Bystrica:

Poradové číslo veriteľa
7/1

Dátum prijatia prihlášky
15.02.2021

Veriteľ
Ladislav Hölc

Prihlásená suma
1000 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Šamoríne, dňa 18.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K013904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911/3 -, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/499/2020 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie
Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Janka Ružičková, nar. 07. 06. 1959, trv. byt.
Lermontova 911/3, Bratislava, štátna občianka SR, podľa 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 (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Ing. Mário Krištofík, tr. bytom Helenárska 34, Trnava:

Poradové číslo veriteľa
8/1

Dátum prijatia prihlášky
23.02.2021

Veriteľ
Ing. Mário Krištofík

Prihlásená suma
15.551,97 EUR

prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR.
V Šamoríne, dňa 18.03.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K013905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tilgnerova 712 / 15, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/16/2021 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/16/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Filo, nar. 19.10.1953, Tilgnerova 15,
841 04_Bratislava týmto, v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený vo Fio banke, a.s. č. účtu - IBAN: SK23 8330 0000 0024
0132 8575

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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Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Ako vyriabilný symbol uvádza:
33162021.
V Bratislave 11.03.2021
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K013906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tilgnerova 712 / 15, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/16/2021 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka: Ivan Filo, nar. 19.10.1953,
Tilgnerova 15, 841 04_Bratislava, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, počas úradných hodín v dňoch pondelok až
piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 02/43422357, 0903400529 alebo emailom:
gajdosova@elconsulting.sk.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 11.03.2021
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr/

s

uplatnením

GDPR:

K013907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRAAND GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 262 357
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, príslušná kancelária so sídlom na ulici Pluhová
2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca dlžníka BRAAND GROUP
s.r.o., so sídlom na Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 262 357
zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, oddiel: Sro, vložka číslo: 138914/B
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že mení termín konania schvaľovacej schôdze pôvodne zvolanej
na deň 25.03.2021 o 13.00 hod., a to s ohľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 160/2021 zo
dňa 17.03.2021 (ďalej aj len ako „Uznesenie vlády“), ktorým bola zákazom vychádzania obmedzená sloboda
pohybu a pobytu na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 20.03.2021 do odvolania, najneskôr však do
konca núdzového stavu, teda uplynutím 28.04.2021, ako aj na základe odporúčania Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 18.03.2021, ktorým príslušný konkurzný súd odporučil Správcovi presunúť schvaľovaciu
schôdzu na čo najskorší možný termín po uplynutí obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády a oboznámiť
s touto skutočnosťou veriteľov Dlžníka.
Správca zároveň oznamuje, že schvaľovacia schôdza sa uskutoční dňa 04.05.2021 o 13.00 hod.
(prezentácia veriteľov prihlásených pohľadávok od 12:30 hod.) v administratívnej budove na adrese Pluhová 2,
831 03 Bratislava s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze veriteľov
Rozprava k reštrukturalizačnému plánu
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Správca oznamuje, že veriteľský výbor na zasadnutí veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka dňa
01.02.2021 prijal uznesenie v nasledovnom znení „Veriteľský výbor schvaľuje prepracovaný návrh
reštrukturalizačného plánu dlžníka tak, ako bol veriteľskému výboru predložený. Veriteľský výbor nemá voči
reštrukturalizačnému plánu výhrady. Veriteľský výbor odporúča veriteľom dlžníka hlasovať na schvaľovacej
schôdzi veriteľov za schválenie reštrukturalizačného plánu“.
Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu s obsahom reštrukturalizačného plánu oboznámiť v príslušnej
kancelárii Správcu na adrese: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika a to každý pracovný deň v
úradných hodinách od 09:00 – do 12:00 a od 13:00 – do 16:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského
spisu vedeného Správcom v reštrukturalizácii Dlžníka v rozsahu oboznámenia sa s reštrukturalizačným plánom
podávajú účastníci reštrukturalizačného plánu písomne, prostredníctvom elektronickej správy odoslanej (i) emailom na adresu: bratislava@ssr.sk alebo (ii) do elektronickej schránky Správcu prostredníctvom ústredného
portálu verejnej správy. Správca s ohľadom na zákaz vychádzania zavedený na území Slovenskej republiky
Uznesením vlády za účelom zachovania práv účastníkov reštrukturalizačného plánu, ako aj za účelom
ochrany života a zdravia počas pandémie vyvolanej ochorením COVID – 19 oznamuje, že na žiadosť
účastníka reštrukturalizačného plánu Správca poskytne reštrukturalizačný plán Dlžníka účastníkovi
reštrukturalizačného plánu alebo jeho zástupcovi v elektronickej forme.
Účastníci reštrukturalizačného plánu – fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti,
účastníci reštrukturalizačného plánu – právnické osoby sa pri prezentácii musia preukázať výpisom z obchodného
registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia účastníkov
reštrukturalizačného plánu sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným splnomocnením. Pravosť
podpisu účastníka reštrukturalizačného plánu na splnomocnení musí byť úradne osvedčená. V prípade, ak je
zástupca účastníka reštrukturalizačného plánu právnickou osobou, predloží spolu s písomne udeleným
splnomocnením aj výpis z obchodného registra zástupcu veriteľa.
Správca upozorňuje účastníkov reštrukturalizačného plánu, že každý účastník schvaľovacej schôdze
v reštrukturalizácii Dlžníka je povinný dodržiavať opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19 platné v čase konania schôdze veriteľov.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K013908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1981
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
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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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Štefan Szalai, narodený 24.12.1981, trvale
bytom Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794.

Šaľa, dňa 18.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K013909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1981
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Štefan Szalai, narodený
24.12.1981, trvale bytom Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľany a (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.03.2021, sp. zn. 26OdK/32/2021, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 53/2021 zo dňa 18.03.2021 vyhlásený konkurz. Za správcu Úpadcu bola ustanovená
spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie P. Pázmaňa 49/3, 927 01
Šaľa, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Štefan Szali, born: 24.12.1981, residency at Školská 656/47, 925 22 Veľké Úľan our duty is to
inform you, that the District Court in Trnava dated 11.03.2021 No. 26OdK/32/2021, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 53/2021 from 18.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of
office P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. 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, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, 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).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, Slovak Republic,
whereby 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 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
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 of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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).
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 of the BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For 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 of the BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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The total amonut 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. of
the 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 of the BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 of the BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 of the 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 of the BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Šaľa, 18.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee
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K013910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíč -, 931 01 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1990
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/6/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/6/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty:
Súpisová
Dátum
Dôvod
Stav
Rok
Spoluvlastnícky
Zabezpečenie
hodnota
Zabezpečenie
zapísania zapísania opotrebovanosti výroby podiel dlžníka
detail
[EUR]
Rozhodnutie
o
zriadení záložného
práva
k
hnuteľnostiam
č.
101544565/2018 zo
dňa
09.08.2018,
deň
vzniku
17.08.2018,
deň
Slovenská
Motorové
registrácie
republika §
167h
vozidlo
Opotrebované,
03.09.2018
a
Daňový
500
18.03.2021 ods.
1
2004 1/1
áno
ŠKODA
pojazdné
Rozhodnutie
o
úrad
ZKR
FABIA
zriadení záložného
Trnava
práva
k
hnuteľnostiam
č.
101765260/2019 zo
dňa
19.07.2019,
deň
vzniku
23.08.2019,
deň
registrácie
11.09.2019

P.č. Podstata Názov

1

V Trnave, dňa 18.03.2021

K013911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania č. 1

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového
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konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová, narodená
04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr.
Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, Mliečno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 9/2021, deň vydania 15.01.2021
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č. súpisovej
Podstata
zložky
1

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]
Obchodný podiel o veľkosti 1/1 v 5000
spoločnosti REMELAX s.r.o. IČO:
47 519 983
Názov

Register

Zabezpečenie

Obchodný register Okresného Nie
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vl. č. 94463/B

Dátum
zapísania
12.01.2021

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, a to do 14:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
2532220201a, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
2.5 Správca uzatvorí zmluvu o prevode obchodného podielu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu iba v prípade, že úspešný záujemca pri podpise zmluvy preukáže že nie je
evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako povinný a nie je vedený v zozname
daňových dlžníkov podľa osobitného zákona.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Renáta
Kollerová, PK č. 1, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci
zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.
3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.
4. Vyhodnotenie ponúk
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4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.
5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 18.03.2021

V Trnave dňa 18.03.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K013912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollerová Renáta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1966
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania č. 2

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom (ďalej len „Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového
konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Mgr. Renáta Kollerová, narodená
04.07.1966, trvale bytom Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr.
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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Renáta Kollerová, IČO: 17 679 117, s miestom podnikania Krajná ulica 80/24, 931 01 Šamorín, Mliečno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2016 (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 2 zverejnený v OV
pod č. 9/2021, deň vydania 15.01.2021
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č. súpisovej
Podstata
zložky
2
Všeobecná
podstata

Súpisová
Dátum
Register
Zabezpečenie
hodnota [EUR]
zapísania
Obchodný podiel o veľkosti 1/1 5000
Obchodný register Okresného Nie
12.01.2021
v spoločnosti ROSEGARDEN s.
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
r. o.,
vl. č. 94460/B
IČO: 47 520 761
Názov

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk, a to do 14:00.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
2532220202, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
2.5 Správca uzatvorí zmluvu o prevode obchodného podielu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu iba v prípade, že úspešný záujemca pri podpise zmluvy preukáže že nie je
evidovaný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie ako povinný a nie je vedený v zozname
daňových dlžníkov podľa osobitného zákona.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Renáta
Kollerová, PK č. 2, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh kúpnej ceny predmetu ponúkaného v konaní, doklad preukazujúci
zloženie ponúknutej kúpnej ceny na vyššie uvedený účet správcu.
3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
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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lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok vyhodnotí ponuky, pričom víťazom verejného
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu za predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Iné skutočnosti:
5.1 Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné
ponukové konanie ako neúspešné.
5.2 Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej
osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v ust. § 167r ZKR.
5.3 Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.4 Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 18.03.2021

V Trnave dňa 18.03.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K013913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sz&H Group s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1793/13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 248 476
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26K/2/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/2/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu Sz&H Group s.r.o., IČO: 51248476, so sídlom Družstevná
1793/13, 929 01 Dunajská Streda, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 02.06.2021 o 10:00
hod. na 1. p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s nasledovným programom:
1. prezentácia a otvorenie,
2. voľba jedného zástupcu veriteľov,
3. rozhodovanie o výmene správcu,
4. záver.
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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Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K013914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Boledovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. F. Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1986
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/80/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/80/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu:
Zuzana Boledovič, narodená 23.11.1986, trvale bytom E. F. Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00,
12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Dunajskej Strede, 18.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Boledovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. F. Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1986
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/80/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/80/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Zuzana Boledovič, narodená 23.11.1986, trvale bytom E. F.Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/80/2020 zo dňa 4.12.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 238/2020 zo dňa 10.12.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, k číslu konania
26OdK/80/2020. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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

80

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Zuzana Boledovič, born on 23.11.1986, lives in E. F. Scherera 4797/5, 921 01
Piešťany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Trnava, No. 26OdK/80/2020 dated on 4th of December 2020 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 238/2020 on 10th of December 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovak republik, to the No.
26OdK/80/2020. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by
the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly
and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
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expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Dunajskej Strede, dňa 18.03.2021
In Dunajská Streda, on 18.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K013916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Boledovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. F. Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1986
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/80/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/80/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

NSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu:
Zuzana Boledovič, nar. 23.11.1986, trvale bytom E. F. Scherera 4797/5, 921 01 Piešťany v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 26OdK/80/2020 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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.
V Dunajskej Strede, dňa 18.03.2021
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K013917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Belanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ulica 2030/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/529/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/529/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Typ súpisovej
P.
položky
Dlžník
č.
majetku

1.

Peňažná
pohľadávka

Súpisová
Deň
hodnota majetku zápisu

Právny dôvod vzniku

Pohľadávka za poskytovanie služieb s vykonateľným
exekučným titulom EX 1061/2012 na peňažné plnenie
rozsudku č. 39Cb 31/2011 zo dňa 23.01.2012, vydaného
Okresným súdom Trenčín zaplatiť pohľadávku 2530,93 EUR
MICHALKA Tomáš– INOXM
a jej príslušenstvo
Gastrotechnika,
Brunovce
2530,93 EUR s
16.03.2021
135,
Brunovce,
IČO:
príslušenstvom
Dňa 06.05.2021 vydal Exekútorský úrad Rimavská Sobota
41 376 340
JUDr.Ing.Ján Gasper, PhD., súdny exekútor Upovedomenie
o zastavení starej exekúcie , ktoré bolo OS Nové Mesto nad
Váhom doručené 06.05.2021. Deň doručenia súdu sa
považuje za deň ukončenia exekučného konania.

K013918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Čentéšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/326/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/326/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, S1531, správca dlžníka Elena Čentéšová,
rod. Hučinová, nar. 02.10.1957, trvale bytom Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská
republika (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením
§ 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na odpredaj súboru nasledovných súpisových zložiek všeobecnej podstaty
Dlžníka:
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

1

nehnuteľnosť

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 1057 o výmere 1598 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného

Spoluvlastnícky
podiel

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
majetku v EUR
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2

nehnuteľnosť

3

nehnuteľnosť

4

nehnuteľnosť

5

nehnuteľnosť

6

nehnuteľnosť

7

nehnuteľnosť

8

nehnuteľnosť
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operátu, par. č. 1109 o výmere 1684 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 1238 o výmere 364 m2, druh pozemku:
trvalý trávny porast, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055,
vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou,
katastrálny odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec
Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 1571/2 o výmere 1183 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 1730/2 o výmere 5877 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 1884/2 o výmere 874 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 2184 o výmere 886 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape určeného
operátu, par. č. 2303 o výmere 1529 m2, druh pozemku:
orná pôda, zapísaná v Liste vlastníctva č. 2055, vedený
Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, katastrálny
odbor, pre okres Bánovce nad Bebravou, obec Bánovce
nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad Bebravou

Deň vydania: 23.03.2021

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/4

Majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

421,00

91,00

295,75

1 469,25

218,50

221,50

382,25

3 498,75

Podmienky ponukového konania:
1. Súpisové zložky sa predávajú ako súbor majetku.
2. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Čentéšová – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle §
199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom
vestníku.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a označenie Čentéšová a v prípade fyzickej osoby svoje meno a
priezvisko a označenie Čentéšová. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného
registra nie starší ako jeden mesiac.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. 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.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu a správne
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poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k majetku do katastra nehnuteľností v prospech
záujemcu, znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 14,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Dubnici nad Váhom, dňa 18.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Elena Čentéšová, rod. Hučinová

K013919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Best, spol. s.r.o. v konkurze IČO: 31603823,
Teplárenská 2/0, 971 01 Prievidza

Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 15.3.2021

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
3) člen VV: Uhoľné sklady a.s. Prievidza

Program:
1) Otvorenie
2) Hlasovanie za uloženie pokynu na speňaženie pohľadávok dlžníka PPZET, s. r. o. , IČO: 45 415 013, a dlžníka
TARTUS 121 s.r.o , IČO: 36333522 uvedenom v prílohe č. 1 a to v zmysle žiadosti správcu podľa § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.

v I. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v II. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty majetku
v III. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 50 % súpisovej hodnoty majetku
v IV. kole za najvyššiu ponuku priamym predajom

.
3) Záver

K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Správca konkurzu úpadcu Best spol. s.r.o. v konkurze, Teplárenská 2/0, 971 01 Prievidza IČO: 31 603 823
požiadal veriteľský výbor o uloženie pokynu na predaj pohľadávok zverejnených v OV č. 120/2019 dlžníka
PPZET s.r.o., IČO: 45415013 a dlžníka TARTUS 121 s.r.o. IČO: 36333522 v zmysle žiadosti správcu zo dňa 22.
2. 2021

K bodu 2) Hlasovanie bude za uloženie pokynu na speňaženie pohľadávok dlžníka PPZET, s. r. o. , IČO: 45 415
013, a dlžníka TARTUS 121 s.r.o , IČO: 36333522 uvedenom v prílohe č. 1 a to v zmysle žiadosti správcu zo
dňa 22.2.2021 podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.

v I. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty
v II. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty majetku
v III. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 50 % súpisovej hodnoty majetku
v IV. kole za najvyššiu ponuku priamym predajom

Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenie o ktorom dáva hlasovať v zmysle
§ 38 ods. 3 ZKR.
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Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu Best, spol. s.r.o. v konkurze IČO: 31603823, Teplárenská 2/0, 971 01
Prievidza udeľujú súhlas so speňažením pohľadávok dlžníka PPZET, s. r. o. , IČO: 45 415 013, a dlžníka
TARTUS 121 s.r.o , IČO: 36333522 uvedenom v prílohe č. 1 a to v zmysle žiadosti správcu podľa § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.

v I. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100 % súpisovej hodnoty
v II. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty majetku
v III. kole za najvyššiu ponuku, minimálne však za 50 % súpisovej hodnoty majetku
v IV. kole za najvyššiu ponuku priamym predajom

.
Za :3
Zdržal sa : 0
Proti : 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
V Bratislave 15.3.2021

Predseda VV zaviazal správcu , aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejnil v Obchodnom vestníku.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová
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K013920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa ZEMPRA KL s. r. o., V Potokách 17, 250 68 Husinec, Česká republika, IČO: 290 13 526, prihláška
doručená dňa 11.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
/Z-1 E
420,00 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Prihlásená suma
420,00 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K013921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa SPETRA CZ s. r. o., Třanovice 278, 739 53 Třanovice, Česká republika, IČO: 258 16 811, prihláška
doručená dňa 15.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 15.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
/S-1 E
250,00 €
18,00 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Prihlásená suma
268,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K013922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r. o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, Česká
republika, IČO: 46 962 816, prihláška doručená dňa 11.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
11.03.2021:
P. č. Poradie Istina
/B-1 E

200,00 €

Úroky Úroky z omeškania Poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Prihlásená suma
200,00 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K013923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa Autodoprava ŠTORK s. r. o., Břetislavova 3149/5, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 06 164 889,
prihláška doručená dňa 12.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
/A-1 E
1 150,00 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Prihlásená suma
1 150,00 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K013924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 6, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 331 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci reštrukturalizačného konania B. T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii so sídlom Piaristická 6, 911 01
Trenčín, IČO: 36 331 171, Slovenská republika v zmysle ust. § 29 ods. 8 a § 122 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto potvrdzujem, že prihlásená nezabezpečená pohľadávka
veriteľa Tér és Forma Szombathely Kft., Teleki Blanka u. 54, 9700 Szombathely, Maďarsko, reg. Číslo: Cg. 1809-100540, prihláška doručená dňa 11.03.2021 bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.03.2021:
P. č. Poradie Istina
Úroky Úroky z omeškania
/T-1 E
430,00 €
27,70 €

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia
40,00 €

Prihlásená suma
497,70 €

Potvrdenie správcu o zapísaní do zoznamu pohľadávok neznamená, že ich správca bude považovať za
zistené.

Ing. Katarína Roderová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca dlžníka B.T. Transport s. r. o. v reštrukturalizácii
číslo konania: 40R/2/2020
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K013925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BarBag, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 442/36, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 761 133
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/36/2009 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/36/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca opravuje návrh konečného rozvrhu výťažku v konkurze úpadcu BarBag, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Pivovarská 442/36, Ilava, IČO: 36 761 133, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa
15.03.2021 tak, že zverejňuje opravený návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorého znenie je nasledovné:
I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením č. k. 28K/36/2009-477 zo dňa 28.09.2009, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189B/2009
dňa 01.10.2009 vyhlásil Okresný súd Trenčín konkurz na majetok úpadcu BarBag, s.r.o., so sídlom Pivovarská
442/36, Ilava, IČO: 36 761 133 a do funkcie správcu bol ustanovený Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie
Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice.
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28K/36/2009-542 zo dňa 11.11.2009 bol z funkcie správcu odvolaný
Mgr. Mario Castiglione, so sídlom kancelárie Ul. 17 novembra 37, Trenčianske Teplice a do funkcie správcu bola
ustanovená Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 222B/2009 dňa 18.11.2009.
Na prvej schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 20.01.2010 v sídle súdu bol zvolený veriteľský výbor a došlo aj
k výmene správcu. Okresný súd Trenčín Uznesením č. k. 28K/36/2009-764 zo dňa 21.01.2010 odvolal z funkcie
správcu Slovenskú správcovskú a reštrukturalizačnú, k. s. so sídlom kancelárie Gen. M.R. Štefánika 379/19,
Trenčín a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Otíliu Prachařovú, so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom.
Správca listom zo dňa 25.03.2011 navrhol konajúcemu súdu, aby konkurz uznal za malý. Uznesením zo dňa
01.04.2011 súd uznal konkurz za malý a otvoril malý konkurz. Uznesenie bolo zverejnené v OV 68B/2011 dňa
07.04.2011. Následne správca zvolal schôdzu veriteľov na deň 05.05.2011, čo bolo zverejnené v OV 74B/2011
dňa 15.04.2011. Na schôdzi veriteľov bol zvolený za zástupcu veriteľov Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN,
Skala 634/46, 019 01 Ilava, IČO: 17 905 532. Odpis zápisnice bol zverejnený v OV 90B/2011 dňa 11.05.2011.
1. Veritelia prihlásených pohľadávok
V prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili nezabezpečené pohľadávky v celkovej výške 330.873,88 €. Zistené
boli pohľadávky vo výške 273.800,07 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., Ondavská 3, Bratislava 25, IČO: 35 936 835, bola zákonom č. 533/09
Z. z. zlúčená s účinnosťou ku dňu 01.01.2010 so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. a Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. sa stala právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a. s. listom zo dňa 30.10.2012 správcovi oznámila, že pohľadávku postúpila na Slovenskú
konsolidačnú, a. s. Konkurzný súd uznesením zo dňa 25.02.2013 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a. s. do
konania, čo bolo zverejnené v OV 43/2013 dňa 1.3.2013. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2013, čo
bolo zverejnené v OV 60/2013 dňa 26.03.2013.
Veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, v zákonnej lehote nebolo uplatnené žiadne zabezpečovacie
právo.
2. Súpis majetku
Správca pre účely konkurzného konania zriadil bankový účet v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK89 0900 0000
0003 6336 8840. Nakoľko však úhradou bankových poplatkov sa stav účtu znížil na minimum, správca dňa
16.8.2017 účet zrušil. Dňa 20.12.2019 založil správca úpadcovi nový účet IBAN: SK98 0900 0000 0051 6648
9451, na ktorom bol dňa 31.12.2020 zostatok 15.549,55 €.
Predchádzajúci správca, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., vyhotovil súpis majetku úpadcu, ktorý
obsahoval súpisové zložky č. 1. až č. 28. a bol zverejnený v OV 8B/2010 dňa 14.01.2010. V súpise boli zapísané
pohľadávky úpadcu voči dlžníkovi, Nákladná doprava KUBALA, s.r.o., ktoré v súčte predstavovali sumu 20.872,85
€. Správca listom zo dňa 04.02.2010 vyzval dlžníka k dobrovoľnej úhrade. Dlžník nebol ochotný pohľadávky
dobrovoľne uhradiť, a preto sa správca domáhal zaplatenia žalobou. V priebehu súdneho konania dlžník navrhol
správcovi uzavretie mimosúdnej dohody s tým, že do konkurznej podstaty vyplatí sumu 5.000,- €. Správca
predložil návrh dlžníka zástupcovi veriteľov, ktorý podmienil uzavretie mimosúdnej dohody úhradou nákladov
konania. Dlžník nesúhlasil, súdne konanie pokračovalo. Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011461 zo dňa 15.05.2013 zaviazal žalovaného zaplatiť do konkurznej podstaty sumu 19.983,06 € s prísl. Proti
rozsudku podal žalovaný odvolanie a Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 1Cob/323/2013-509 zo dňa
05.06.2014 zrušil rozsudok Okresného súdu Pezinok a vec vrátil na ďalšie konanie. Vo veci opäť rozhodol
Okresný súd Pezinok rozsudkom sp. zn. 26Cb/27/2011-780 dňa 21.04.2017 tak, že zaviazal žalovaného na
zaplatenie sumy 19.973,06 € s prísl. Aj proti tomuto rozsudku sa žalovaný odvolal. Krajský súd v Bratislave
rozsudkom sp. zn. 1Cob/57/2018-802 zo dňa 15.10.2018 potvrdil rozsudok vo veci samej a zrušil v časti týkajúcej
sa náhrady trov konania. Rozsudok Krajského súdu v Bratislave nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa
6.12.2018.
Následne dňa 29.01.2019 správca podal exekučný návrh. Okresný súd Banská Bystrica poveril vykonaním
exekúcie JUDr. Máriu Zervan, so sídlom exekútorského úradu Záhradnícka 18, 811 07 Bratislava, IČO:
31 804 888. Súdna exekútorka dňa 26.02.2019 pod sp. zn. 195EX 59/19 vydala upovedomenie o začatí exekúcie
a následne dňa 04.04.2019 aj exekučný príkaz. Súdnej exekútorke sa od povinného podarilo vymôcť sumu
15.549,55 €. Nakoľko v ďalšie plnenie od súdnej exekútorky neprišlo, správca zástupcovi veriteľov na zasadnutí
dňa 19.08.2020 navrhol, aby nevymožená suma čo do základu vo výške 4.423,51 € a príslušenstvo, boli
speňažované v ponukovom konaní. Zástupca veriteľov uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie zostatku
pohľadávok, zápisnica bola zverejnená dňa 24.08.2020 v OV 163/2020.
Správca I. kolo ponukové konanie zverejnil dňa 03.09.2020 v OV 170/2020, II. kolo dňa 02.10.2020 v OV
190/2020, III. kolo dňa 26.10.2020 v OV 206/2020 a IV. kolo dňa 09.12.2020 v OV 237/2020. V štvrtom kole
verejného ponukového konania bola do kancelárie správcu ponuka doručená. Nakoľko záujemca splnil všetky
podmienky ponukového konania, stal sa víťazom ponukového konania. Víťaza ponukového konania schválil
zástupca veriteľov na zasadnutí dňa 15.01.2021.
Správca súpis majetku počas konkurzu doplnil o súpisové zložky č. 29. až č. 31., čo bolo zverejnené v OV
52B/2010 dňa 17.03.2010, v OV 20/2015 dňa 30.01.2015, v OV 166/2016 dňa 26.08.2016, v OV 37/2017 dňa
22.02.2017, v OV 184/2017 dňa 27.09.2017. Súpisová zložka č. 11. a súpisová zložka č. 19. boli z podstaty
vylúčené dňa 15.11.2011, čo bolo zverejnené v OV 221/2011 dňa 18.11.2011.
Nakoľko veritelia prihlásili len nezabezpečené pohľadávky, nebola v konkurze vytvorená žiadna oddelená
podstata.
3.Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu predloženia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané
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a súvisiace s konkurzom a ani spory, ktoré by mohli mať vplyv na majetok podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, že došlo k speňaženiu všetkého majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, správca
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Správca v súlade s ust. § 96 a nasl. ZKR pripravil rozvrh zo všeobecnej podstaty, ktorý pred jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku doručil zástupcovi veriteľov.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Zo speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty boli získané nasledovné príjmy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu ............ 762,53 €
Úrok na bankovom účte ............................................................................................ 3,07 €
Vrátený nadmerný odpočet DPH............................................................................ 850,27 €
Zostatok na BÚ ........................................................................................................ 50,78 €
Poplatok za VPK ....................................................................................................... 3,00 €
Úhrada pohľadávok .......................................................................................... 15.549,55 €
Speňaženie pohľadávok ........................................................................................ 369,00 €

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu predstavuje sumu 17.588,20 €.

2. Pohľadávky proti podstate
V konkurze sú uplatnené nasledovné pohľadávky proti podstate:
1.odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu
do konania I. schôdze veriteľov..................................................................2.323,57 €
2. poštovné poplatky predchádzajúceho správcu.............................................6,40 €
3. náklady konkurzu................................................................................13.660,98 €
4. odmena správcu za speňažovanie.........................................................1.055,11 €
5. súdny poplatok z výťažku........................................................................... 35,- €
6. rezerva na budúce náklady...........................................................................70,- €
Pohľadávky proti podstate spolu........................................................... 17.151,06 €
V konkurze nebude uspokojovaná pohľadávka Daňového úradu Dubnica nad Váhom, ktorá vznikla po vyhlásení
konkurzu a predstavuje pokutu uloženú úpadcovi vo výške 66,38 €, pretože podľa ust. § 100 ods. 1 písm. c) zák.
7/2005 Zb. v znení platnom od 01.09.2010 sú mimozmluvné alebo zmluvné sankcie postihujúce majetok úpadcu,
ak nárok na ne vznikol, boli uložené alebo prirástli po vyhlásení konkurzu, vylúčene z uspokojovania, táto
pohľadávka nebude.
Výpočet odmeny správcu za speňažovanie:
Podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. za speňaženie inej peňažnej pohľadávky patrí správcovi odmena 5
% z výťažku. Odmena správcu z výťažku 17.585,13 € je 879,26 €. Nakoľko správca je platiteľom DPH odmena
podľa ust. §10 cit. vyhl. sa zvyšuje o 20%-tnú DPH, teda o sumu 175,85 €. Odmena správcu je 1.055,11 € s DPH.
Podľa ust. § 17 ods. 2 cit. vyhl. za speňažovanie úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume 3,07 €
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odmena správcovi nepatrí.
Výpočet súdneho poplatku za konkurz:
Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení je súdny poplatok za
konkurz 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Zo sumy 17.588,20 € je s
poukazom na ust. § 7 ods. 11 a ust. § 7a a ust. § 18ca cit. zákona súdny poplatok 35,- €.
Budúce výdavky:
Na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate je potrebné ponechať sumu 70,- €, nakoľko v konkurze bude
treba ešte uhradiť bankové poplatky a účet zrušiť.
Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu. Nakoľko nie je možné určiť,
v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku pohľadávky proti podstate vznikli, správca rozpočítal pohľadávky
proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku.

3. Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku zo speňažovania majetku ...................................... 17.588,20 €
Celková suma pohľadávok proti podstate ................................................... 17.151,06 €
Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov ............................................. 437,14 €
Celková suma zistených pohľadávok: .......................................................... 273.800,07 €
Percentuálna miera uspokojenia: ............................................................ 0.00159656642 %
Suma výťažku speňažovania majetku určená na uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov
bude pomerným spôsobom rozpočítaná na uspokojenie nezabezpečených zistených pohľadávok veriteľov takto:
P. č.

Zistená suma v Suma uspokojenia v Neuspokojená suma v
€
€
€
339,20
0,54
338,66
51 216,76
81,77
51 134,99
83 768,49
133,74
83 634,75

Veriteľ

1/A
2/B
3/B

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Anton Bagin ml. ZDENKA-OPTIK-SALÓN
Anton Bagin ZDENKA-OPTIK-SALÓN
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.(predtým APPOLLO zdravotná
4/A
46,47
poisťovňa, a.s.)
5/D
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
251,44
6/B
Jozef Baráth - DOPRAVA
53 467,10
7/M
Mercedez-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
65 221,46
9/O
Orange Slovensko, a.s.
3 979,75
10/R
RTVS, s.r.o.
46,40
11/S
Slovak Telekom, a.s.
90,50
12/S
Slovanet, a.s.
49,71
13/S
Slovenská sporiteľňa, a.s.
8 276,00
14/S
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
515,77
15/U
Union poisťovňa, a.s.
6 258,01
16/U
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
273,01
SPOLU
273 800,07

0,07

46,40

0,40
85,36
104,13
6,35
0,07
0,14
0,08
13,21
0,82
9,99
0,44
437,14

251,04
53 381,74
65 117,33
3 973,40
46,33
90,36
49,63
8 262,79
514,95
6 248,02
272,57
273 362,93

Poučenie správcu:
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp.
budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok v momente
poukázania výťažku správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky ich
zistených pohľadávok.
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V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR, v spojení s ustanovením § 96 ods. 5 ZKR, správca predkladá návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu príslušnému orgánu a určuje mu na jeho
schválenie lehotu 15 dní, ktorá začne plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku.

Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom po predchádzajúcom tel. dohovore na č. tel.:
042/4440567 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky. Na základe schváleného rozvrhu správca výťažok vyplatí veriteľom.
Súčasne žiadam veriteľov, aby na e-mailovú adresu: pracharova@akzp.sk, prípadne listom na adresu sídla
správcu oznámili číslo účtu v tvare IBAN a VS za účelom poukázania finančných prostriedkov pripadajúcich na
uspokojenie ich zistených pohľadávok. Podľa ust. § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ
sám.

K013926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púchovský mäsový priemysel, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 853
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/1/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Púchovský mäsový priemysel, a.s., so sídlom
Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853 ponúka v III. kole ponukového konania na predaj podnik
úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na
základe žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca na základe písomnej žiadosti zaslanej
správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk, po zložení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške
100,- EUR.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu kancelárie: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10,
811 07 Bratislava najneskôr dňa 13.04.2021, do 15.00 hod.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať všetky podmienky ponukového konania alebo ktoré budú doručené správcovi po
stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K013927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
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Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, so sídlom správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Teplárenská 2, Prievidza 971 01, na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 15.3.2021 v zmysle
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasujem I. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty - Peňažná pohľadávky zverejneného v Obchodnom vestníku 120/2019 dňa 24.06.2019 :
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 1. Dlžník :
PPZET, s. r. o. , IČO: 45 415 013, Sedmokrásková 1845/6 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Dlžná suma a mena: 1 230,18 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170023
zo dňa 06.04.2017 so splatnosťou k 20.04.2017
Dlžná suma a mena: 1 520,28 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170033
zo dňa 3.5.2017 so splatnosťou 17.05.2017
Dlžná suma a mena: 1 129,20 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170049
zo dňa 05.06.2017 so splatnosťou k 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 1 572,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170063
zo dňa 07.07.2017 so splatnosťou k 21.07.2017
Dlžná suma a mena: 567,84 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170080 zo
dňa 07.08.2017 so splatnosťou k 14.08.2017
Dlžná suma a mena: 1 219,20Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170079 zo
dňa 07.08.2017 so splatnosťou k 14.08.2017
Dlžná suma a mena: 236,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170095 zo
dňa 04.09.2017 so splatnosťou k 11.09.2017
Dlžná suma a mena: 1170,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170094 zo
dňa 04.09.2017 so splatnosťou k 11.09.2017
Dlžná suma a mena: 229,44 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170104 zo
dňa 09.10.2017 so splatnosťou k 16.10.2017
Dlžná suma a mena: 986,88 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170108 zo
dňa 14.11.2017 so splatnosťou k 01.12.2017
Dlžná suma a mena: 42,96 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170113 zo
dňa 19.12.2017 so splatnosťou k 27.12.2017
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty 2. Dlžník :
TARTUS 121 s.r.o. ( predtým PROGRES Bojnice spol. s r.o.,) IČO: 36 333 522 Obchodná 39,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 ( predtým: A. Hlinku 15, 972 Bojnice )
Dlžná suma a mena: 325 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170022 so
splatnosťou ku dňu 13.04.2017
Dlžná suma a mena: 1 201,50 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. č.
20170034 so splatnosťou ku dňu 16.05.2017
Dlžná suma a mena: 965,40 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170046 so
splatnosťou ku dňu 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 1 227,69 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170047
so splatnosťou ku dňu 19.06.2017
Dlžná suma a mena: 891,70 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170066 so
splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 2 960,65 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170065
so splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 85,20 Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. 20170065 so
splatnosťou ku dňu 17.07.2017
Dlžná suma a mena: 336,- Eur, Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie faktúry č. č. 20160107
so splatnosťou ku dňu 27.9.2016
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

97

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

Súpisová hodnota majetku : 17 899,92 Eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje jednotlivo alebo v súbore
podľa ponuky záujemcov a na základe rozhodnutia správcu o výhodnosti ponúk. Pri ponukách odkúpenie
tohto majetku je správca oprávnený uprednostniť záujemcu ponúkajúceho na odkúpenie súbor majetku, aj
keby cenová ponuka iného záujemcu, ponúkajúceho na odkúpenie majetku jednotlivo, bola za konkrétnu
položku majetku vyššia.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Best, spol. s r.o. – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“). Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. V prvom kole verejného ponukového konania sa
majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100% súpisovej hodnoty tohto majetku
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre
príjemcu „ VPK pohľadávky Best, spol. s r.o. v konkurze“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk,
na ponuku sa neprihliada. Pokiaľ záujemca predloží ponuku v niektorom z kôl ponukového konania,
ďalších nadchádzajúcich kolách ponukového konania sa nemôže zúčastniť.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Víťaza
verejného ponukového konania určí správca po prerokovaní s veriteľským výborom. Správca je
oprávnený aj všetky ponuky odmietnuť. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do 15 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník,
ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh j zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný zmluvu podpísať.
Nepodpísanie zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania. Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania, sa vracia ponúknutá
kúpna cena bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi správcovi, a to do
troch pracovných dní odo dňa odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania a o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese pinter@akpinter.sk alebo na tel. čísle 0905661269

JUDr. Tomáš Pintér, správca
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K013928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Štefana Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/300/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/300/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Martina Poláková, nar.: 30.10.1975, trvale bytom: Dr. Št.
Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v
kancelárii správcu na adrese: Mierové námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú
adresu: tn@bric.sk, alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K013929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Štefana Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/300/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/300/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Martina Poláková, nar.: 30.10.1975, trvale bytom: Dr. Št. Osuského
528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, 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
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K013930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Štefana Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/300/2020 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/300/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Martina Poláková, nar.: 30.10.1975, trvale bytom: Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod
Bradlom, oznamujeme,
že Okresný
súd
Trenčín,
uznesením
spis.
zn. 38OdK/300/2020 zo
dňa 24.2.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 138/2020 K055877 v spojení s Uznesením zo dňa
24.02.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku 42/2021 K010516 zo dňa 03.03.2021 vyhlásil na majetok
úpadcu konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Martina Poláková, born 30.10.1975, res. Dr. Št. Osuského 528/18, 906 13 Brezová pod
Bradlom, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín,
No. 38OdK/300/2020 dated on the 24.2.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 138/2020
K055877 v spojení s Uznesením zo dňa 24.02.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku 42/2021
K010516 from 03.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K013931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Pustajovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 49, 949 01 Lúčnica nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/180/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 08.07.2020, sp. zn. 27OdK/180/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 135/2020 zo dňa 15.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Renáta Pustajovská, nar.
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29.09.1973, bytom Martinová 49, 95188 Lúčnica nad Žitavou (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Renáta
Pustajovská, nar. 29.09.1973, Martinová 49, 95188 Lučiná nad Žitavou končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K013932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom: Novozámocká cesta 2/3862,
945 01 Komárno, IČO: 36 549 304 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27K/4/2019, týmto podľa
§ 28 ods. 3 ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 18.03.2021
Veriteľ: Mesto Komárno
IČO: 00306525
So sídlom: Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Prihlásená suma spolu: 6.014,52 €

V Nitre dňa 18.03.2021

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

K013933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 313, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2021 S 1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.1.2021, sp.zn: 23OdK/3/2021-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Jozef Kovács, nar. 28.03.1979, bytom Okoličná na Ostrove 313, 946 13 Okoličná na Ostrove,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kovács, s miestom podnikania 946 13 Okoličná na Ostrove 174, IČO:
46 224 254 a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov
MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 15/2021 dňa 25.01.2021.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 23OdK/3/2021 S1321 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha
konkurzu v zmysle ust. ZKR.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K013934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukáčovce 72, 951 23 Lukáčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/229/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/229/2020
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.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
dlžníka Lýdia Nagyová, nar. 29.01.1976, bytom 951 23 Lukáčovce 72 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p
ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka.
Predmet ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
Mobilný telefón Huawei P20
1

Deň vydania: 23.03.2021

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

funkčný

1/1

100

Výrobné číslo: 267440043310440
Adresa miesta, kde sa zl. nachádza: u dlžníka
Vlastník: Lýdia Nagyová
Deň a dôvod zápisu: 15.12.2020, podlieha konkurzu

Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/229/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. 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.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· 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, telefonický kontakt, emailovú adresu,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. 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 správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. 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 v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
31229202 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Jarku dňa 18.03.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K013935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY

I.I.

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 20.05.2016, sp. zn. 27K/7/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
102/2016 zo dňa 27.05.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Ondrej Pecha, nar.: 23.01.1974, trvale
bytom Vikárska č. 1077/15, 949 01 Nitra (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Marián
Dobiš, správca so sídlom kancelárie Farská č. 30, 949 01 Nitra zapísaný v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1676 (ďalej len „Predchádzajúci správca“).
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.09.2016, sp. zn. 27K/7/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
181/2016 zo dňa 21.09.2016, súd odvolal predchádzajúceho správcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil
spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra,
zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 95 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení predpisov účinných ku dňu začatia konkurzného konania na majetok Úpadcu (ďalej len „ZKR“)
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné
uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.“
Podľa § 96 ods. 2 ZKR „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 96 ods. 3 ZKR „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.“
Podľa § 96 ods. 5 ZKR „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží
na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a
opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez
zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.“
Podľa § 98 ods. 1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
„konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku
a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu
výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 107 ods. 2 ZKR „V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II.

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 28.05.2016 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 20.05.2016, sp. zn. 27K/7/2016
v Obchodnom vestníku č. 102/2016 zo dňa 27.05.2020 (K012527) vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz.
Dňa 07.07.2016 bola do kancelárie Predchádzajúceho správcu doručená prihláška zabezpečenej pohľadávky
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“) ako zabezpečeného veriteľa v celkovej výške 108 403,10 EUR (ďalej len „Pohľadávka“),
pričom Pohľadávka bola zabezpečená nehnuteľným majetkom zapísaným na LV č. 1517, vedeným Okresným
úradom Senec, katastrálny odbor pre okres Senec, obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, ktorý bol vo
výlučnom vlastníctve Úpadcu, a to:
Byt:
Popis
Byt
21

č.

Parcelné
číslo

Súpisné
číslo

Orientačné
vchodu

480/320

556

A

číslo Číslo
posch.
3

Podiel na spoločných častiach a spoločných
a zastavanom pozemku, na ktorom budova stojí

zariadeniach

10398/270794

(ďalej len „Nehnuteľnosť“).
Pohľadávka, ktorá bola zabezpečená Nehnuteľnosťou bola zistená v celom prihlásenom rozsahu.
Dňa 30.08.2016 sa vo vyššie uvedenom konkurze konala prvá schôdza veriteľov v zmysle zverejnenia
v Obchodnom vestníku č. 142/2016 zo dňa 25.07.2016. Schôdze sa zúčastnili nasledovní veritelia:
·
·

Maroš Vereš, nar.: 10.02.1974, trvale bytom Vikárska 10, 949 01 Nitra (ďalej len „Maroš Vereš“),
Zabezpečený veriteľ.
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Predchádzajúci správca skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko sa na nej zúčastnil
aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať na schôdzi veriteľov. Následne Maroš Vereš navrhol do funkcie správcu
spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.09.2016, sp. zn. 27K/7/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
181/2016 zo dňa 21.09.2016 súd odvolal Predchádzajúceho správcu a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil
Správcu.
Vo vzťahu k speňažovaniu Nehnuteľnosti Správca uvádza, že podaním zo dňa 01.12.2016 požiadal
Zabezpečeného veriteľa ako príslušný orgán vo vzťahu k speňažovaniu Nehnuteľnosti o udelenie záväzného
pokynu ako má postupovať. Následne na základe žiadosti Zabezpečeného veriteľa Správca zabezpečil
ohodnotenie Nehnuteľnosti znaleckým posudkom. Správca uvádza, že všeobecná hodnota Nehnuteľnosti bola
Znaleckým posudkom č. 228/2016 vyhotoveným Ing. Igorom Klačkom, s miestom výkonu činnosti Nešporova
1015/18, 927 01 Šaľa, znalcom z odboru stavebníctvo, číslo znalca 914 410 stanovená vo výške 95 500,00 EUR.
Na základe žiadosti Správcu Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán udelil dňa 03.07.2017 Správcovi záväzný
pokyn zo dňa 21.06.2017, na základe ktorého bol Správca oprávnený Nehnuteľnosť speňažiť formou dobrovoľnej
dražby a to tak, že organizáciou dražby bola poverená spoločnosť auctio, s.r.o., so sídlom Kmeťkova 30, 949 01
Nitra, IČO: 36 765 121 (ďalej len „Dražobník“), za dodržania ďalších podmienok uvedených v záväznom pokyne
Zabezpečeného veriteľa. Správca uvádza, že po splnených zákonných predpokladoch sa dňa 08.11.2017 konalo
prvé kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bola Nehnuteľnosť, keď najnižšie podanie bolo 100 % všeobecnej
hodnoty Nehnuteľnosti určenej na základe supervízie Zabezpečeného veriteľa 115 000,00 EUR. Dražobník
následne skonštatoval, že na prvé kolo dobrovoľnej dražby sa nedostavil žiadny účastník dražby, keď toto bolo
neúspešné.
S poukazom na vyššie uvedené Správca podaním zo dňa 20.11.2017 požiadal Zabezpečeného veriteľa
o udelenie záväzného pokynu na zorganizovanie ďalšieho kola dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bude
Nehnuteľnosť. Následne sa na základe Záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 24.05.2018 a po
splnení zákonných podmienok, dňa 10.09.2018 konalo druhé kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bola
Nehnuteľnosť, keď najnižšie podanie bolo vo výške 95 500,00 EUR s možnosťou zníženia na 85 950,00 EUR.
Dražobník následne skonštatoval, že na druhom kole dobrovoľnej dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie,
keď toto bolo neúspešné.
Následne Správca podaním zo dňa 18.09.2018 požiadal Zabezpečeného veriteľa o udelenie záväzného pokynu
na zorganizovanie ďalšieho kola dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bude Nehnuteľnosť. Následne sa na
základe Záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 28.02.2019 a po splnení zákonných podmienok, dňa
27.05.2019 konalo tretie kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bola Nehnuteľnosť, keď najnižšie podanie
bolo vo výške 85 000,00 EUR s možnosťou zníženia na 76 500,00 EUR. Dražobník následne skonštatoval, že na
treťom kole dobrovoľnej dražby nebolo urobené ani najnižšie podanie, keď toto bolo neúspešné.
Následne Správca podaním zo dňa 30.05.2019 požiadal Zabezpečeného veriteľa o udelenie záväzného pokynu
na zorganizovanie ďalšieho kola dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bude Nehnuteľnosť. Následne sa na
základe Záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 30.01.2020 a po splnení zákonných podmienok, dňa
09.03.2020 konalo štvrté kolo dobrovoľnej dražby, predmetom ktorej bola Nehnuteľnosť, keď najnižšie podanie
bolo vo výške 76 500,00 EUR s možnosťou zníženia na 68 000,00 EUR. Dražobník následne skonštatoval, že
dražba bola úspešná, nakoľko na dražbe bol udelený príklep licitátora, pričom vydražiteľ doplatil cenu dosiahnutú
vydražením vo výške 68 000,00 EUR.
S poukazom na vyššie uvedené možno teda konštatovať, že zo speňaženia Nehnuteľnosti, teda zo
speňaženia celej oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa v konkurze Úpadcu bol dosiahnutý úhrnný
výťažok vo výške 68 000,00 EUR.
Vo vzťahu k majetku zapísanému do všeobecnej podstaty Správca uvádza, že všeobecná podstata je tvorená
nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako boli zverejnené v Obchodnom vestníku:
Popis
Príjem úpadcu v časti v akej podlieha konkurznému konaniu za obdobie od 05/2016 do 08/2020
Motorové vozidlo zn. FORD FIESTA, EVČ: BA646PP, VIN:WF0BXXGAJBW04505
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v EUR
3 237,46 EUR
0,00 EUR
495,11 EUR

Správca podaním označeným ako „Žiadosť správcu o uloženie súhlasu s vylúčením“ zo dňa 28.06.2019 požiadal
Maroša Vereša, zástupcu veriteľov, ktorý je v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR príslušným orgánom o udelenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlasu s vylúčením Motorového vozidla zo súpisu všeobecnej podstaty. Následne po udelení súhlasu Správca
dňa 04.09.2020 vylúčil Motorové vozidlo zo súpisu všeobecnej podstaty, oznámenie o čom bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 176/2020 dňa 11.09.2020 (K068506). Správca v tejto súvislosti uvádza, že vykonal
osobnú obhliadku Motorového vozidla, počas ktorej zistil, že Motorové vozidlo je vzhľadom na svoj technický stav
nepojazdné. Správca ďalej uvádza, že motorové vozidlo sa nachádza v Rimavskej Sobote, pričom vzhľadom na
stav motorového vozidla a jeho hodnotu je možné uviesť, že prípadná ďalšia obhliadka motorového vozidla, ako aj
prípadný odťah motorového vozidla by predstavoval náklady, ktoré by prevýšili výťažok z motorového vozidla.
Vzhľadom na skutočnosť, že Správca speňažil všetok majetok patriaci do všeobecnej podstaty Úpadcu,
ako aj vzhľadom na skutočnosť, že nie sú vedené žiadne spory týkajúce sa nezabezpečených pohľadávok
konkurzných veriteľov a povaha veci pripúšťa, aby Správca pristúpil k vypracovaniu návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca v súlade s ust. § 98 ods. 1 ZKR v spojení s § 101 ods. 1
ZKR pristúpil k zostaveniu tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
II.

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

II.I.

VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúcim na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Peňažné pohľadávky:
Súpisová
hodnota

Opis inej majetkovej hodnoty

Podstata

Spôsob
speňaženia

Príjem úpadcu v časti v akej môže byť postihnutý výkonom
3 237,46 EUR Všeobecná Vymožením
rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 05/2016 – 08/2020

Výťažok
speňaženia
3 237,46 EUR

zo

Dátum výťažku
Priebežne počas
konkurzu

Iná majetková hodnota:
Opis inej majetkovej hodnoty
Nespotrebovaný
preddavok
na
a výdavkov predbežného správcu

úhradu

odmeny

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

495,11 EUR

Všeobecná Vymožením

495,11 EUR

zo Dátum
výťažku
29.09.2016

Podrobný prehľad výťažku zo súpisových zložiek spolu s výťažkami dosiahnutými v rámci konkurzného
konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu. Príloha č. 1 je vzhľadom na jej
rozsiahlosť vyhotovená výlučne v elektronickej podobe.
Podľa § 91 ods. 4 ZKR „O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.“
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky zapísané do súpisu
všeobecnej podstaty, a zo speňaženia týchto bol dosiahnutý úhrnný výťažok vo výške 3 732,57 EUR.
II.II.

POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE

Podľa § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie
je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame prehľad všetkých pohľadávok proti všetkým
podstatám v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a uspokojenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tab. č. 2: Pohľadávky proti všetkým podstatám - prehľad:
Čas
vzniku
(rok)

Čas uspokojenia

UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, 6,60 EUR
a.s.

2016

oddelená
Priebežne podľa
Zabezpečeného veriteľa
doby vzniku
/ všeobecná

Bankové poplatky

Slovenská
a.s.

2016
2017
2018
2019
2020

oddelená
Priebežne podľa
Zabezpečeného veriteľa
doby vzniku
/ všeobecná

Poštovné

Predchádzajúci správca 1,55 EUR

2016

Pri rozvrhu

2016

29.09.2016;
12.03.2019

Právny dôvod

Veriteľ

Bankové poplatky

Celkom
EUR

v

sporiteľňa, 293,79
EUR

Odmena správcu za výkon funkcie do konania
663,88
Predchádzajúci správca
prvej schôdze veriteľov
EUR

Hotové výdavky správcu, poštovné

2016
2017
25,02 EUR 2018
2019
2020

Správca

Notársky úrad JUDr.
22,92 EUR 2017
Dariny Beranovej
2018
JUDr. Jozef Brázdil,
22,92 EUR 2019
notár
2020
250,00
Ing. Igor Klačko
2017
EUR
5 459,60
auctio, s.r.o.
2020
EUR

Notárske služby
Notárske služby
Vyhotovenie znaleckého posudku
Náklady a odmena dražobníka vrátane DPH
Súdny poplatok

Okresný súd Nitra

136,00
EUR

2020

Odmena Správcu zo speňaženia vrátane DPH

Správca

10 234,54
EUR

2020

Bankový poplatok

Slovenská
a.s.

41,40 EUR

2020
2021

Odmena Správcu zo speňaženia vrátane DPH

Správca

177,78
EUR

2021

Súdny poplatok

Okresný súd Nitra

7,00 EUR

2021

sporiteľňa,

Záloha na budúce výdavky správcu spojené
s ukončením konkurzného konania – náklady na Správca, banky
poštovné, zrušenie účtu v banke atď..
Odmena
Prechádzajúceho
speňaženia

správcu

Spolu pohľadávky proti podstatám

zo

50,00 EUR 2021

Predchádzajúci správca 3,43 EUR

2021

Priradenie k príslušnej
podstate

oddelená
Zabezpečeného veriteľa
/ všeobecná
oddelená
Zabezpečeného veriteľa
/ všeobecná

Pri
rozvrhu oddelená
z oddelenej
Zabezpečeného veriteľa
podstaty
/ všeobecná
Priebežne podľa oddelená
doby vzniku
Zabezpečeného veriteľa
Priebežne podľa oddelená
doby vzniku
Zabezpečeného veriteľa
oddelená
Zabezpečeného veriteľa
oddelená
15.04.2020
Zabezpečeného veriteľa
Pri
rozvrhu oddelená
z oddelenej
Zabezpečeného veriteľa
podstaty
/ všeobecná
Pri
rozvrhu oddelená
z oddelenej
Zabezpečeného veriteľa
podstaty
/ všeobecná
Priebežne podľa
všeobecná
doby vzniku
Pri
rozvrhu
všeobecnej
všeobecná
podstaty
Pri
rozvrhu
všeobecnej
všeobecná
podstaty
Pri
rozvrhu
všeobecnej
všeobecná
podstaty
Pri
rozvrhu
všeobecnej
všeobecná
podstaty
17.02.2017

17 396,43 EUR

Správca postupom podľa § 87 ods. 5 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia tejto podstaty. Evidencia
pohľadávok proti podstate vrátane ich priradenia a rozpočítania medzi jednotlivé súpisové zložky majetku
tvoriaceho súpis majetku podstát (oddelenú podstatu Zabezpečeného veriteľa ako aj všeobecnú podstatu) je
prílohou č. 1 tohto návrhu rozvrhu tak, aby bolo možné správnosť priradenia posúdiť.
Príloha č. 1 je vzhľadom na jej rozsiahlosť vyhotovená výlučne v elektronickej podobe.
Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu
pohľadávky proti podstatám vo výške 17 396,43 EUR (viď Tabuľka č. 2), z čoho pohľadávky proti
všeobecnej podstate predstavujú pomerne výšku 329,50 EUR.
Evidencia pohľadávok proti všeobecnej podstate spolu s odmenou Správcu vrátane ich rozpočítania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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medzi súpisové zložky, ktoré tvoria všeobecnú podstatu je Prílohou č. 1 tohto návrhu rozvrhu, pričom
pomerné rozpočítanie pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré sú priradené k súpisovým zložkám
tvoriacim všeobecnú podstatu je zvýraznené v tejto evidencii zelenou farbou.
K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU A PREDCHÁDZAJÚCEHO SPRÁVCU
Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny Predchádzajúceho správcu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a odmeny Správcu a Predchádzajúceho správcu
zo speňaženia. Paušálna odmena bola Predchádzajúcemu správcovi priznaná Uznesením Okresného súdu Nitra
zo dňa 13.09.2016, sp. zn. 27K/7/2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2016 zo dňa 21.09.2016 vo
výške 663,88 EUR. Predchádzajúci správca nebol ku vzniku nároku na odmenu platiteľom DPH, preto sa jeho
odmena o túto daň nezvyšuje.
Pri výpočte odmeny Správcu a Predchádzajúceho správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5% z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 10 Vyhlášky „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena
podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia Vyhlášky Správca vypočítal odmenu Správcu zo speňaženia časti
majetku, zapísaného do všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky, pričom odmena
Správcu sa počítala z výťažku vo výške 2 963,04 EUR, ktorý bol dosiahnutý speňažením časti majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty počas výkonu funkcie správcu Úpadcu Správcom. Správca ku dňu vzniku
nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto daň. V zmysle uvedeného
má Správca nárok na odmenu zo speňaženia časti majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu spolu vo výške 148,15
EUR bez DPH, t.j. 177,78 EUR s DPH. Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 1 tohto
návrhu rozvrhu.
V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami Vyhlášky Správca vypočítal aj odmenu Predchádzajúceho správcu zo
speňaženia časti majetku, zapísaného do všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky,
pričom odmena Predchádzajúceho správcu sa počítala z výťažku 68,61 EUR, ktorý bol dosiahnutý speňažením
časti majetku, zapísaného do všeobecnej podstaty počas výkonu funkcie správcu Úpadcu Predchádzajúcim
správcom. Predchádzajúci správca ku dňu vzniku nároku na odmenu nebol platiteľom DPH, preto sa jeho odmena
o túto daň nezvyšuje. V zmysle uvedeného má Predchádzajúci správca nárok na odmenu zo speňaženia časti
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu spolu vo výške 3,43 EUR. Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je
uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu.
K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu je splatný v
deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z
ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa položky 5 písm. d) prílohy k ZoSP – Sadzobníka súdnych poplatkov – „Za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.“
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (3 732,57 EUR = 3
732,00 EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 7,00 EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Celková suma výťažkov zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu

3 732,57 EUR

Celková suma pohľadávok zaťažujúcich všeobecnú podstatu

329,50 EUR

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

3 403,07 EUR

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Maroš Vereš, trvale bytom Jurkovičova 21, 949 01 Nitra ako zástupca veriteľov v právnej veci úpadcu Ondrej
Pecha, trvale bytom Vikárska č. 1077/15, 949 01 Nitra vedenej pred Okresným súdom Nitra pod sp. zn.
27K/7/2016 o návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty takto
r o z h o d o l:
S c h v a ľ u j e sa návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, podľa nasledovného prehľadu:
Celková suma výťažkov zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu

3 732,57 EUR

Celková suma pohľadávok zaťažujúcich všeobecnú podstatu

329,50 EUR

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov

3 403,07 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Veriteľ

Podiel na celkovej sume Suma
určená
na
Celková
v konkurze
zistených uspokojenie
konečným
zistená suma
pohľadávok
rozvrhom

Axa životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu, Kolárska 6, 811 06 457,81 EUR
Bratislava, IČO: 35 968 079
Krajsa Roman,
22 830,44
Duklianska 26, 909 01 Skalica
EUR
Mesto Nitra,
75,70 EUR
Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra, IČO: 308 307
OTP Banka Slovensko, a.s.,
79 094,04
Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916
EUR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
15 031,12
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
EUR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 250,89 EUR
256
Tatra banka, a.s.,
16 317,58
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686
EUR

0,12 %

4,07 EUR

5,97 %

203,14 EUR

0,02 %

0,67 EUR

20,68 %

703,76 EUR

3,93 %

133,74 EUR

0,07 %

2,23 EUR

4,27 %

145,19 EUR
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EUR
930
Vereš Maroš,
245
553,10
64,20 %
Jurkovičova 21, 949 01 Nitra
EUR
Claimman, a.s.,
671,16 EUR 0,18 %
Koceľova 34 821 08 Bratislava, IČO: 50 291 726
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o.,
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec 744,47 EUR 0,19 %
Králové, IČO: 24 785 199
HERMES – správa bytov, s.r.o.,
1 437,46 EUR 0,38 %
Sklenárova 4, 821 09 Bratislava, IČO: 44 755 350
382
463,77
100 %
EUR

Deň vydania: 23.03.2021

2 184,87 EUR
5,97 EUR
6,62 EUR
12,79 EUR
3 403,07 EUR

K013936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Biacsko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 374, 947 01 Martovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/1/2021 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/1/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Csaba
Biacsko, nar. 30.05.1967, bytom: 947 01 Martovce 374, podnikajúci pod obchodným menom: Csaba
Biacsko, s miestom podnikania: 947 01 Martovce 374, IČO: 50 585 797 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s
ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR platí, že: správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre dňa 18.03.2021
Mgr. Peter Páll, správca

K013937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Foltin Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černík ., 941 05 Černík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 28OdK/177/2020 na
majetok dlžníka: Július Foltin, nar. 12.04.1961, trvalý pobyt 941 05 Černík týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR)
oznamujem, že sa konkurz na majetok uvedeného dlžníka po splnení rozvrhu výťažku končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Tomáš Timoranský, správca

K013938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámboj Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 321 / 4, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/242/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/242/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 31OdK/242/2020 na majetok
dlžníka: Marian Zámboj, nar. 12.04.1969, bytom Železničná 321/4, 941 48 Podhájska, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej
len ZKR) oznamujem, že:
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Marian Zámboj, nar. 12.04.1969, bytom Železničná 321/4, 941 48 Podhájska k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tomáš Timoranský, správca

K013939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 2995/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1970
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Peter
Rieger, nar. 21.12.1970, bytom Mochovská 2995/8, 934 01 Levice, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre
účely popretia prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Účet je vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027
0166 8045.
V Nitre dňa 18.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K013940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mochovská 2995/8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1970
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/28/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/28/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Peter
Rieger, nar. 21.12.1970, bytom Mochovská 2995/8, 934 01 Levice, oznamuje, že podľa doterajších zistení dlžník
nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 18.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tűnde Kasznárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 269/57, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1996
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/18/2021 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Tűnde
Kasznárová, nar. 21.01.1996, bytom Školská 269/57, 946 14 Zemianska Olča, oznamuje, že podľa doterajších
zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 18.03.2021
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K013942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/255/2020 S296, oznamuje, že 1. kolo verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 4.3.2021 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej
podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca
JUDr.Richard Schwarz , správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Réka Csehiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/255/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Réka Csehiová, nar. 6.3.1992, bytom Nový Rad 160/74, 946 55 Pribeta, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/255/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.1.2021.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/255/2020 - neotvárať", do 8.4.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v
deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 8.4.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené,
pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 8.4.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
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8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K013944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 168, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/291/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Csaba Mészáros, nar. 29.6.1970, bytom Ľubá 168, 943 53 Ľubá, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/291/2020 S296, oznamuje, že 1. kolo verejného ponukového konania zverejneného
v Obchodnom vestníku SR dňa 4.3.2021 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca
JUDr.Richard Schwarz , správca

K013945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 168, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/291/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Csaba Mészáros, nar. 29.6.1970, bytom Ľubá 168, 943 53 Ľubá, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 23OdK/291/2020 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 38/2021 dňa 25.2.2021.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 23OdK/291/2020 - neotvárať", do 8.4.2021 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v
deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 8.4.2021 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené,
pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 8.4.2021
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. 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.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
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JUDr. Richard Schwarz, správca

K013946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Drábiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436 / 41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/277/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Eva Drábiková, nar. 15.06.1968, bytom Krušovská
1436/41, 955 01 Topoľčany, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 28OdK/277/2020, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 35724803

Prihlásená suma
624,96 EUR
249,18 EUR
1 071,18 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
6/1
6/2
6/3

V Nitre, dňa 16.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K013947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopcom 4044/58, 940 55 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/214/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Peter Nagy, nar. 05.05.1975, bytom Pod kopcom 4044/58, 940 55 Nové Zámky (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 19/2020 vydanom dňa 29.01.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
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súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
stav
opotrebovanosti

MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI
Motorové vozidlo v súčasnosti nepojazdné, platnosť technickej kontroly a emisnej kontroly skončila dňa 03.02.2020. Na
motorovom vozidle je nefunkčný celý brzdový systém, podvozok je značne skorodovaný, a to aj hlavné nosné časti,
zavesenie podvozku – kolies, skorodované sú aj časti karosérie, lemy blatníkov, podbehy, bočnice, dvere. Správca
súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných
označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
1/1

spoluvlastnícky
podiel úpadcu
hodnota
2.500,00 EUR
zapisovaného
majetku v EUR
deň
zapísania 24.01.2020
majetku
dôvod
zapísania majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka PETER NAGY – NEOTVÁRAŤ” najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: VYŽADUJE SA
Suma zálohy: CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy
musí záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné
číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV NAGY“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 15- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K013948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Csicsó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 390/2, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1992
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/15/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.02.2021, spisová značka 23OdK/15/2021-20 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Rudolf Csicsó, narodený 29.08.1992, bytom Stará 390/2,
947 01 Hurbanovo. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 26/2021 dňa 09.02.2021 pod číslom K006323 a nadobudlo právoplatnosť dňa
10.02.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Rudolf Csicsó, narodený 29.08.1992, bytom Stará 390/2, 947 01
Hurbanovo, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu
podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 02.03.2021, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Rudolf Csicsó po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Rudolf Csicsó, narodený 29.08.1992, bytom Stará 390/2, 947 01
Hurbanovo končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Rudolf Csicsó, narodený 29.08.1992, bytom Stará 390/2, 947 01
Hurbanovo. Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zrušuje.
V Nitre, dňa 19.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K013949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Luhan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajské nábrežie 2557/30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1955
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/154/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka František Luhan, nar. 22.05.1955, bytom Dunajské nábrežie 2557/30, 945 01 Komárno (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 236/2020 zo dňa 08.12.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popis
Motorové vozidlo značky SEAT IBIZA, r.v. 2005
stav opotrebovanosti Motorové vozidlo je v súčasnosti pojazdné; karoséria- diera na spodku ľavého blatníka, škrabance, preliačiny, hrdza na
spodnej časti, okno na strane vodiča sa nedá otvoriť, nefunguje vyhrievanie sedadiel, poškodená klimatizácia, jazdné
vlastnosti uspokojivé. Správca súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
spoluvlastnícky
1/1
podiel úpadcu
hodnota
300,00 EUR
zapisovaného
majetku v EUR
deň
zapísania 03.12.2020
majetku
dôvod
zapísania majetok zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka FRANTISEK LUHAN – NEOTVÁRAŤ” najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: VYŽADUJE SA
Suma zálohy: CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy
musí záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné
číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV LUHAN“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 15- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K013950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 194/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/75/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/75/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Dana Bučková, nar. 26.03.1959, trvale bytom
1.mája 194/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 30.06.2012 podnikajúci pod obchodným menom Dana Bučková,
s miestom podnikania 1.mája 194/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 41 739 183, v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, týmto oznamuje, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku dňa 18.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Starečková Janíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zborov nad Bystricou 208, 023 01 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/176/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina , správca konkurznej podstaty dlžníka:
Katarína Starečková Janíčková, nar. 27.05.1977, 023 03 Zborov nad Bystricou 208, Slovensko (ďalej iba
Dlžník), týmto podľa § 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“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie
(VPK) na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: TRETIE
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec, ktorá je ako súpisná zložka majetku (SZM) zapísaná v Súpise
všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 1, ktorý bol zverejnený v OV č. 234/2020 zo dňa 04.12.2020,
pod značkou K087742:
Por. č. 1:
Súpisná položka majetku: Hnuteľná vec
Popis: Osobné mot. vozidlo Značka: Peugeot 206 SW 1.1E 2E,
EČ:

CA-708CY. výr.číslo: VF32EHFXE43835178,

Rok výroby: 2004, Farba: Žltá metalíza - zlatá
Opotrebovanie : zodpovedajúce veku, pojazdné,
Vlastník: Starečková Janíčková Katarína, nar. 27.05.1977
Súpisová hodnota majetku : 200.- Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na predkladanie ponúk: do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto vyhlásenia v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu o kúpu v zalepenej obálke
s označením : „Konkurz 2OdK/176/2020 – Neotvárať“ do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Písomná ponuka musí obsahovať označene záujemcu, označenie predmetu ponukového konania
a výšky ponúkanej kúpnej ceny, vyhlásenie o súhlase na využitie osobných údajov záujemcu v tomto VPK,
o uvedenie bankového účtu, na ktorý má byť v prípade neúspešnosti vo VPK poukázaná uhradená záloha na
kúpnu cenu. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu
alebo obdobného dokladu totožnosti. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu
totožnosti osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Ohliadka: Osobné motorové vozidlo sa nachádza stále v držbe dlžníka. Jeho obhliadku možno dohodnúť po
predchádzajúcej telefonickej dohode s dlžníkom na čísle mobilu: 0944 664295.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých najneskoršie v lehote na predkladanie ponúk bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu ponúknutej kúpnej ceny poukázaním na účet správcu: IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151, pod
VS: 20061. Pri úhrade zálohy na kúpnu cenu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe
meno a priezvisko záujemcu, pri právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritéria ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje odmietnuť ponuky
s neprimerane nízkou kúpnou cenou.
Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania - hnuteľná vec sa predáva tak ako „stojí a leží“.
Vydanie veci je povinný si zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

K013952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavom 2021/2, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/168/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/168/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Ilavský, nar. 05.06.1983, trvale bytom Za Plavom 2021/2, 032 03
Liptovský Ján, v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina sp. zn. 1Odk/168/2020 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa 16.03.2021 doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava – Petržalka 851 04, IČO: 35937874, v
celkovej výške 70,91 Eur,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 17.03.2021 pod číslom 4/1.
JUDr. Lena Mišalová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Podhorányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradišská 627/8, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/201/2020 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/201/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Por.číslo

1

Hlavná kategória

hnuteľná vec

Názov / Popis
Motorové osobné vozidlo zn. ŠKODA -/-/EČ: LM757AM
VIN: TMBNC46Y623384823
druh karosérie: AA sedan
kategória: M1
farba: strieborná metalíza pastelová
dátum prvej evidencie/rok výroby: 17.12.2001
stav opotrebovanosti: pojazdné

súpisová hodnota majetku

485,00 EUR

K013954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvay Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. Penkalu 880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Morvay, nar. 23.12.1965, trvale
bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, počas pracovných dní v
úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K013955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvay Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. Penkalu 880/15, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1965
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. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/61/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Morvay, nar. 23.12.1965, trvale
bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Výška preddavku na trovy konania 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.
Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
7OdK/61/2020 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K013956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bohatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parcelná 306/45, 013 02 Gbeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/131/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Martin Bohatý, nar. 05.04.1991, trvale bytom Parcelná 306/45, 013 02 Gbeľany,
podnikajúceho pod obchodným menom Martin Bohatý, s miestom podnikania Parcelná 306/45, 013 02
Gbeľany, IČO: 46 737 995 (do 02.05.2019 podnikajúci pod obchodným menom Martin Bohatý s miestom
podnikania Kaštielna 142/3, 013 02 Gbeľany, IČO: 46 737 995 (ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod
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súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
ŠKODA OCTAVIA
stav opotrebovanosti motorové vozidlo v súčasnosti pojazdné, avšak v zlom technickom stave, predáva sa v stave, v akom sa nachádza, t.j. v
akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho faktické alebo právne vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním,
ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo
môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo
zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
spoluvlastnícky
1/1
podiel úpadcu
hodnota
2.000,00 EUR
zapisovaného
majetku v EUR
deň
zapísania 15.07.2019
majetku
dôvod
zapísania majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka MARTIN BOHATÝ – NEOTVÁRAŤ” najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej
rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV BOHATY“.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží
overenú fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.

Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
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Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady
zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 15- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K013957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 194/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA

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:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/75/2020 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/75/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Dana Bučková, nar. 26.03.1959, trvale bytom 1.mája 194/32, 031 01
Liptovský Mikuláš, do 30.06.2012 podnikajúci pod obchodným menom Dana Bučková, s miestom podnikania
1.mája 194/32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 41 739 183, 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 bola do kancelárie správcu dňa 18.03.2021
doručená prihláška pohľadávky veriteľa EOS KSI SLovensko, s.r.o. , so sdílom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35724803, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume
1885,34 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 18.03.2021
V Ružomberku dňa 18.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gočal Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 65/27, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/337/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/337/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Gočal, nar. 07.05.1983, trvale bytom
Hattalova 65/27, 028 01 Trstená, do 29.01.2014 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Gočal, s miestom
podnikania Hattalova 65/27, 028 01 Trstená, IČO: 43 291 805, korešpondenčná adresa: Puškinova 2188/16, 010
01 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 – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
1
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
23,- EUR
Zrážka zo mzdy za obdobie od 01.12.2019 do 10.12.2019 prislúchajúcej dlžníkovi na
právny dôvod vzniku:
základe pracovnej zmluvy
súpisová hodnota majetku:
23,- EUR
Dlžník:
TBAU, s.r.o., so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČO:52429822
vysvetlenie:
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha zrážka zo mzdy dlžníka.
deň vyhotovenia súpisu:
18.03.2021

Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
2
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
450,- EUR
Cestovné náhrady za obdobie od 01.12.2019 do 10.12.2019 (stravné za pracovnú cestu
právny dôvod vzniku:
v Nemecku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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450,- EUR
TBAU, s.r.o., so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČO:52429822
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
18.03.2021

Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
3
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
66,27 EUR
Zrážka zo mzdy za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 prislúchajúcej dlžníkovi na
právny dôvod vzniku:
základe pracovnej zmluvy
súpisová hodnota majetku:
66,27 EUR
Dlžník:
TBAU, s.r.o., so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČO:52429822
vysvetlenie:
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha zrážka zo mzdy dlžníka.
deň vyhotovenia súpisu:
18.03.2021

Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
4
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
922,50 EUR
Cestovné náhrady za obdobie od 01.11.2019 do 30.11.2019 (stravné za pracovnú cestu
právny dôvod vzniku:
v Nemecku)
súpisová hodnota majetku:
922,50 EUR
Dlžník:
TBAU, s.r.o., so sídlom Kragujevská 1, 010 01 Žilina, IČO:52429822
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
vysvetlenie:
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
deň vyhotovenia súpisu:
18.03.2021

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 18.03.2021
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gočal Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 65/27, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/337/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/337/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Gočal, nar. 07.05.1983, trvale bytom
Hattalova 65/27, 028 01 Trstená, do 29.01.2014 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Gočal, s miestom
podnikania Hattalova 65/27, 028 01 Trstená, IČO: 43 291 805, korešpondenčná adresa: Puškinova 2188/16, 010
01 Žilina, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Ružomberku dňa 18.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K013960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Tomeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stankovany 39, 034 92 Stankovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/31/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/31/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Emília Tomeková, nar. 15.0.1960, bytom: Stankovany 39, 034 92 Stankovany,
Slovensko, , sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur, ďalej súbor pozemkov, ktorý bol speňažený za sumu 77,00 €. Spolu suma 577,00.
Pohľadávky proti podstate predstavujú sumu vo výške 800,00 eur.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
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.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka Emília Tomeková, nar.
15.0.1960, bytom: Stankovany 39, 034 92 Stankovany, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods. 1, druhá
veta ZKR z r u š u j e .

K013961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMP, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3560/109 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 777 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, správca dlžníka EMP, s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina, IČO: 36 777 706 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka číslo 18966/L, týmto oznamuje, že veriteľský výbor schválil predložený návrh
reštrukturalizačného plánu, pričom odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať za jeho prijatie hlasovali.
Správca zrušil schvaľovaciu schôdzu veriteľov zvolanú na deň 09.02.2021 z dôvodu protipandemických opatrení a
s tým súvisiacou technickou nemožnosťou jej realizácie s čím súvisela nemožnosť zabezpečiť všetkým veriteľom
riadne uplatnenie si svojich zákonných práv.
Správca po konzultácii s konkurzným súdom a veriteľským výborom v nadväznosti na preventívno –
bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID – 19, týmto v súlade s ust. § 146 ods. 1 zákona číslo
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.04.2021 (t. j. streda) prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Správca týmto poučuje veriteľov, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto schvaľovacej schôdzi v elektronickej
podobe, aby najneskôr dva (2) pracovné dni pred plánovou schôdzou zaslali na e-mailovú adresu správcu
(info@eubankrupt.sk) svoju e-mailovú adresu, na ktorú im bude zaslaná pozvánka na schvaľovaciu schôdzu
online formou spoločne s hlasovacím lístkom.
Právo zúčastniť sa na online schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky alebo jeho právny
zástupca, ktorý zašle správcovi e-mailom žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku.
Účastníci plánu sa môžu oboznámiť so znením reštrukturalizačného plánu v sídle dlžníka, v kancelárii správcu
počas úradných hodín vo vopred dohodnutom termíne alebo v elektronickej podobe po vyžiadaní.

Prezentácia, resp. prihlasovanie do elektronickej schôdze začne od 10.00 hod. Začiatok schôdze o 10.30 hod.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie;
Rozprava;
Hlasovanie;
Záver.

Správca informuje veriteľov, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, bude po rozprave hlasovanie o schválení
reštrukturalizačného plánu odročené, pričom hlasovanie následne prebehne písomne v zmysle ust. § 146 ods. 6
zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii.
Hlasovací lístok, ktorý bude veriteľom zaslaný e-mailom, bude potrebné vyplniť a zaslať s úradne overeným
podpisom na adresu sídla správcu alebo do elektronickej schránky správcu najneskôr do dvoch (2) pracovných
dní po uskutočnení schvaľovacej schôdze. Veriteľ môže hlasovať aj prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Na hlasovacie lístky,
ktoré budú zaslané oneskorene (rozhodujúci bude dátum podania na pošte alebo odoslania do elektronickej
schránky správcu so zaručeným podpisom) sa na účely vyhodnotenia hlasovania nebude prihliadať.

O prijatom uznesení bude správca informovať veriteľov v Obchodnom vestníku, ako aj e-mailom na e-mailové
adresy, ktoré budú správcovi oznámené za účelom zaslania elektronickej pozvánky v súlade so zverejneným
oznamom o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca
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K013962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Matula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6004/10, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1985
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/23/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/23/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Patrik Matula, nar. 07.01.1985, trvale bytom
Žigmunda Silbigera 6004/10, 034 01 Ružomberok v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
- Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
v celkovej prihlásenej sume 100,- €.

Žilina, 18.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K013963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 795, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2019/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie konečného rozvrhu výťažku
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Jozef Demko, nar.
30.08.1957, bytom Lisková 795, 034 81 Lisková, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp.
zn. 9OdK/296/2019, týmto zverejňujem Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty:
Celková suma PPP všeobecnej podstaty :
Výťažok na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok:

2 900,00 €
903,75 €
1 996,25 €

Nezabezpečení veritelia - ROZVRH VÝŤAŽKU:
por.č. označenie veriteľa

1

Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 30,
Bratislava

prihlásená
suma

374,64
€

% podiel na zistenej sume
por.č. v KZP pohľadávky (prihlásená
suma/celková suma)

Miera uspokojenia zistenej pohľadávky
Suma určená na
(suma určená na
uspokojenie
uspokojenie/prihlásená suma)

1

4,90 €

0,25%

1,31%
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2

3

4

5

6

IČO: 31 335 004
Všeobecná
zdravotná posiťovňa,
a.s.
1 542,25
Panónska cesta 2, €
Bratislava
IČO: 35 937 874
Daňový úrad Žilina
7 099,20
Janka Kráľa 2, Žilina
€
IČO: 424995000015
Slovenská
konsolidačná, a.s.
141 796,59
Cintorínska 5,
€
Bratislava
IČO: 35 776 005
Ministertsvo vnútra
SR
38,77
Pribinova 2,
€
Bratislava
IČO: 00 151 866
Slovenský
plynárenský
priemysel, a.s.
1 785,02
Mylsnké nivy 44/A, €
Bratislava
IČO: 35 Á15 256
152 636,47
SPOLU:
€

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

2

1,01%

20,17 €

1,31%

3a - 3n

4,65%

92,85 €

1,31%

4a 4kkkkkkkk

92,90%

1 854,48 €

1,31%

1 po
základnej
lehote

0,03%

0,51 €

1,31%

2 po
základnej
lehote

1,17%

23,35 €

1,31%

1 996,25 €

1,31%

V Žiline dňa 16.03.2021
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K013964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K - TRANSPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 272 / 0, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 648 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7K/1/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/1/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie preddavku
JUDr. Eva Luticová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky pod číslom S 1774, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka K – TRANSPORT, s. r. o., so sídlom Predmier 272, 023 54 Turzovka, IČO: 45 648 131, v
konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 7K/1/2021,
týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať preddavok za účelom popretia pohľadávok.
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. Preddavok tvorí súčasť
všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie preddavku, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK65 0900 0000 0051 7746 2297, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška preddavku: v súlade s ustanovením § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Doplňujúce údaje (poznámka): 7K/1/2021 K-TRANSPORT, s. r. o., preddavok-popretie pohľadávky, označenie
toho kto popiera.
Poučenie:
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR v spojení s § 32 ods. 19 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
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10
000 Eur, k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 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. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z
preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Eva Luticová, správca

K013965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filus Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1980
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2020 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47257172, správca dlžníka: Branislav Filus,
Kozáčeka 26, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, dat. nar.: 30. 1. 1980 (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolva, k.s., správca Branislav Filus

K013966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkoci Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 11, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/166/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/166/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Anton Barkoci, nar. 18. 09. 1986, trvale bytom Dvorníky 11, 962 68 Hontianske
Tesáre, podnikajúci pod obchodným menom: Anton Barkoci, IČO: 44553803, týmto oznamujem, že do kancelárie
správcu bola doručená prihláška veriteľa CD Consulting s. r. o., Obchodní společnost, so sídlom Příkop
843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, Česká republika, IČO: 26 429 705, vo výške 5 552,56 EUR po uplynutí
základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 15.03.2021

K013967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cajhan Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 75, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/579/2020 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/579/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1765, správca úpadcu: Ladislav
Cajhan, nar. 23.05.1972, bytom Panické Dravce 75, 985 32 Veľká nad Ipľom týmto v zmysle ustanovenia § 76
ods. 1 v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti: pozemky
Por.
Výmera
Druh pozemku
č.
v m2

Štát Obec

1

Orná pôda

531m2

SR

2

Orná pôda

3524m2

SR

Panické
Dravce
Panické

Katastrálne
územie

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Hodnota
majetku

Panické Dravce 1306

397/1

2/432

23,46 eur

Panické Dravce 1306

400/1

2/432

23,47 eur

Dôvod zapísania do
súpisu
majetok úpadcu podľa §
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa §
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

3524m2

Orná pôda
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

Záhrada

Konkurzy a reštrukturalizácie
SR

Dravce

Panické Dravce 1306

400/1
367/1

2/432

Deň vydania: 23.03.2021
23,47 eur

2

SR Rapovce

Rapovce

261m2

SR Rapovce

Rapovce

1452m2

SR Rapovce

Rapovce

869

370

1/144

30,24 eur

907m2

SR Rapovce

Rapovce

872

374/1

1/48

56,68 eur

4m2

SR Rapovce

Rapovce

875

401

1/36

0,33 eur

567m2

SR Rapovce

Rapovce

877

403

1/72

23,62 eur

1288m2

SR Rapovce

Rapovce

885

412

1/48

80,49 eur

248m2

SR Rapovce

Rapovce

887

415/1

1/48

15,49 eur

26m2

SR

Panické Dravce 1235

53/1

2/432

130 eur

Panické Dravce 1321

1096/2

2/243

130 eur

Kalonda

450

1/96

187,31 eur

Panické Dravce 927

381/1

2/432

11,97 eur

Panické Dravce 927

393/1

2/432

11.97 eur

Panické Dravce 927

394/1

2/432

11,97 eur

Panické Dravce 927

396/1

2/432

11,97 eur

Panické Dravce 1305

395/1

2/432

14,70 eur

Panické Dravce 1305

398/1

2/432

14,70 eur

Panické Dravce 1305

401/1

2/432

14,70 eur

596m

Zastavaná plocha
210m2
a nádvorie
Trvalý
trávny
5994m2
porast

Panické
Dravce
Panické
SR
Dravce
SR Kalonda

14

Orná pôda

1569m2

SR

15

Orná pôda

1322m2

SR

16

Orná pôda

725m2

SR

17

Orná pôda

521m2

SR

18

Orná pôda

1106m2

SR

19

Orná pôda

1308m2

SR

20

Orná pôda

1397m2

SR

Panické
Dravce
Panické
Dravce
Panické
Dravce
Panické
Dravce
Panické
Dravce
Panické
Dravce
Panické
Dravce

867
867

363

408

1/144
1/144

8,93 eur
8,92 eur

67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa
67 ods. 1 písm. a) ZKR

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K013968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stoláriková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 22, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/558/2020 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/558/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Martina Stoláriková, nar. 21.01.1993, bytom Železničná 22/93, 966 01
Hliník nad Hronom týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu zo dňa 23.11.2020, z vyjadrenia dlžníka dňa 18.12.2020 a vykonaného šetrenia majetku
podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe zistenia skutkového stavu následne
zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Vzhľadom
na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Martina
Stoláriková, nar. 21.01.1993, bytom Železničná 22/93, 966 01 Hliník nad Hronom sa k o n č í.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Martina Stoláriková, nar. 21.01.1993,
bytom Železničná 22/93, 966 01 Hliník nad Hronom v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K013969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca
úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325,
týmto zverejňuje oznámenie o doplnení súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
SR č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, o nasledovné súpisové zložky majetku:
Pohľadávky:
Deň
Dôvod
Súpisová
zapísania zapísania
hodnota
VAV Development s.r.o., právo záložcu voči primárnemu dlžníkovi na náhradu 24.279,737 EUR 17.03.2021 § 67 ods. 1 1,00 EUR
Trojičné námestie 184, 027 plnenia poskytnutého veriteľovi Waldviertler Sparkasse
písm. b) ZKR
44 Tvrdošín, IČO: 36 38 Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska
148
republika, FN 36924a z výťažku zo speňaženia majetku
záložcu
Dlžník

Právny dôvod

Suma

Mena

JUDr. Juraj Rybár, správca

K013970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
obec Ladomerská Vieska 161, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/37/2021 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/37/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Dušan Koky, nar. 01.03.1988 trvale bytom 965 01 Ladomerská Vieska,
podnikajúci pod obchodným menom: Dušan Koky, Vieska 161, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 47 007 921,
týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje veriteľom číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávok, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo výške 10.000,- €. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. IBAN: SK38 0900 0000
0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 18.03.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K013971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 215/16 215/16, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/899/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/899/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Helena Danková, nar. 05. 04. 1984, trvale bytom Továrenská 215/16, 976 31
Vlkanová, sa správcovi podarilo zistiť nasledovný majetok dlžníka:

1. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
parcela CKN 719/4, o výmere 129 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: 322,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

2. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
parcela CKN 719/5, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: 42,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

3. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
parcela CKN 724, o výmere 22m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: 44,- EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

4. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
parcela CKN 725/4, o výmere 102 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: 204,- EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

5. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – stavba
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
súp. č. 780, postavená na parcele CKN 725/4, druh stavby: 10, popis stavby: ROD.DOM
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: ------- EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – stavba
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1759
bez súp. č., postavená na parcele CKN 725/4, druh stavby: 20, popis stavby: Letná kuchyňa
spoluvlastnícky podiel 1/6
Odhadovaná hodnota: ------- EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

7. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1756
parcela CKN 723, o výmere 142 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/48
Odhadovaná hodnota: 35,50 EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

8. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – pozemok
k.ú. Zvolenská Slatina, obec Zvolenská Slatina, okres Zvolenská Slatina
LV 1757
parcela CKN 719/6, o výmere 528 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/24
Odhadovaná hodnota: 264,-EUR
Deň zapísania do súpisu: 29.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 230/2019 zo dňa
28.11.2019. Dlžník si na 5. súpisovú zložku majetku uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 166d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ZoKR): Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom
vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obydlie.
V zmysle ustanovenia § 166d ods. 1 ZoKR sa nepostihnuteľná hodnota obydlia vzťahuje na súpisové zložky
majetku č. 1,2,4,5,8.
Podľa § 167o ods. 2 ZoKR: „Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.“
Nakoľko nemožno predpokladať, že by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné
uspokojiť náklady speňaženia (najmä: notárske poplatky, náklady na inzerciu, poštovné, cestovné náklady,
odmena správcu) a aspoň z časti pohľadávky prihlásených veriteľov, správca má za to, že obydlie dlžníka
nemožno speňažiť.
V zmysle § 167o ods. 2 ZoKR týmto vyzývam veriteľov, aby do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
oznámili správcovi svoj záujem o predloženie znaleckého posudku a úhradu preddavku na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby. Ak veriteľ prejaví svoj záujem podľa predchádzajúcej vety, následne si so
správcom dohodne lehotu na predloženie znaleckého posudku a výšku preddavku. V opačnom prípade správca
vylúči zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku č. 1,2,4,5,8.
Bližšie informácie správca poskytne na tel. č. 0915 959 993 alebo na e-mailovej adrese: akpekar@akpekar.sk

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K013972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Juraj Rusnák, nar. 30.04.1973, bytom Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa,
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti
o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K013973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
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Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu dlžníka Juraj
Rusnák, nar. 30.04.1973, bytom Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 5OdK/56/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Juraj Rusnák, birt. 30.04.1973, add. Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo /hereinafter
only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
5OdK/56/2021 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 17.03.2021. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 17th of Mar. 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K013974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Juraj Rusnák, nar. 30.04.1973, bytom Bystrinská 809/70, 984 01 Kalinovo
s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov a to na účet vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK55 0900 0000 0051
3518 0371 s doplňujúcou poznámkou: Juraj Rusnák, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/56/2021.
JUDr. Mário Keleti, správca

K013975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrocký Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovík 70, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/533/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/533/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. pozemok E-KN č. 464 o výmere 1099 m2, TTP, evidované na LV č. 289 pre kat.úz. Horné Mladonice, obec
Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 18,32 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. pozemok E-KN č. 1712 o výmere 473 m2, TTP, evidované na LV č. 513 pre kat.úz. Horné Mladonice, obec
Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/30, súpisová hodnota 1,58 eur
3. súbor nehnuteľností:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pozemok E-KN č. 330 o výmere 156 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 2,60 eur
pozemok E-KN č. 360 o výmere 178 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 2,97 eur
pozemok E-KN č. 438 o výmere 90 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 1,50 eur
pozemok E-KN č. 482 o výmere 1058 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 17,63 eur
pozemok E-KN č. 483 o výmere 1329 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 22,15 eur
pozemok E-KN č. 484 o výmere 1477 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 24,62 eur
pozemok E-KN č. 516 o výmere 4400 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 73,33 eur
pozemok E-KN č. 604 o výmere 3157 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 52,62 eur
pozemok E-KN č. 606 o výmere 18190 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 303,17 eur
pozemok E-KN č. 610 o výmere 11328 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 188,80 eur
pozemok E-KN č. 611 o výmere 4996 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 124,90 eur
pozemok E-KN č. 612 o výmere 2551 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 42,52 eur
pozemok E-KN č. 613 o výmere 4208 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 105,20 eur
pozemok E-KN č. 616 o výmere 4275 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 71,25 eur
pozemok E-KN č. 739 o výmere 1245 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 103,75 eur
pozemok E-KN č. 807 o výmere 109 m2, záhrada, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 1,82 eur
pozemok E-KN č. 836 o výmere 133 m2, záhrada, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 2,22 eur
pozemok E-KN č. 1189 o výmere 372 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 6,20 eur
pozemok E-KN č. 1193 o výmere 621 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 10,35 eur
pozemok E-KN č. 1194 o výmere 670 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 11,17 eur
pozemok E-KN č. 1388 o výmere 1251 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 20,85 eur
pozemok E-KN č. 1593 o výmere 6991 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 116,52 eur
pozemok E-KN č. 1594 o výmere 5675 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 94,58 eur
pozemok E-KN č. 1595 o výmere 11697 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 194,95 eur
pozemok E-KN č. 1618 o výmere 2485 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 41,42 eur
pozemok E-KN č. 1619 o výmere 42291 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 1057,28 eur
pozemok E-KN č. 1620 o výmere 5302 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 88,37 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok E-KN č. 1621 o výmere 2994 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 49,90 eur
pozemok E-KN č. 1974/1 o výmere 18187 m2, orná pôda, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 303,12 eur
pozemok E-KN č. 1974/2 o výmere 1750 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 29,17 eur
pozemok E-KN č. 2275 o výmere 3480 m2, TTP, evidované na LV č. 373 pre kat.úz. Horné Mladonice,
obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 58,00 eur

4. súbor nehnuteľností:
·
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pozemok E-KN č. 770 o výmere 10433 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 2,74 eur
pozemok E-KN č. 950 o výmere 56952 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 14,93 eur
pozemok E-KN č. 996 o výmere 8045 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 2,11 eur
pozemok E-KN č. 1011 o výmere 102894 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 26,98 eur
pozemok E-KN č. 1034 o výmere 166049 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 43,53 eur
pozemok E-KN č. 1037 o výmere 39747 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 10,42 eur
pozemok E-KN č. 1094 o výmere 185 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,05 eur
pozemok E-KN č. 1095 o výmere 44715 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 11,72 eur
pozemok E-KN č. 1096 o výmere 10047 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 2,63 eur
pozemok E-KN č. 1331 o výmere 6776 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 1,78 eur
pozemok E-KN č. 1599 o výmere 1669 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,44 eur
pozemok E-KN č. 1600 o výmere 1011 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,27 eur
pozemok E-KN č. 1637 o výmere 85633 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 22,45 eur
pozemok E-KN č. 1663 o výmere 46 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,01 eur
pozemok E-KN č. 1664 o výmere 5571 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 1,46 eur
pozemok E-KN č. 1685/1 o výmere 44580 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 11,69 eur
pozemok E-KN č. 1914 o výmere 18074 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 4,74 eur
pozemok E-KN č. 1930 o výmere 37824 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 9,92 eur
pozemok E-KN č. 1951 o výmere 6848 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 1,80 eur
pozemok E-KN č. 1964 o výmere 5708 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 1,50 eur
pozemok E-KN č. 1970 o výmere 2079 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,55 eur
pozemok E-KN č. 1971 o výmere 108424 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 28,43 eur
pozemok E-KN č. 1973 o výmere 2536 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,66 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemok E-KN č. 2049 o výmere 1500 m2, lesný pozemok, evidované na LV č. 424 pre kat.úz. Horné
Mladonice, obec Horné Mladonice, okres Krupina, spoluvl. podiel 158/90400, súpisová hodnota 0,39 eur

K013976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peťko Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Pod borovicami 294 / 19, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/549/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/549/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Miloš Peťko, nar. 27. 06. 1979, trvale bytom Pod Borovicami 294/19, 966 11 Trnavá Hora, obchodné meno - Miloš
Peťko - Rekonštrukcie, s miestom podnikania Hviezdoslavova 275/25, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 44652275
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K013977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Foltánová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/513/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/513/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Oľga Foltánová, nar. 7.7.1960, trvale bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom zistil
počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný
do konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Oľga Foltánová, nar. 7.7.1960, trvale
bytom Hutníkov 305/17, 965 01 Žiar nad Hronom, sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K013978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemocnica s poliklinikou Nová Baňa, n. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 908 951
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2008 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka; Celková suma a mena: 25.000,- EUR; Právny dôvod vzniku: pohľadávka z neúčinného
právneho úkonu; Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 20Cbi/1/2009-240 zo dňa 12.01.2012 bolo
okrem iného určené, že právne úkony (i) Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2008 uzavretá medzi úpadcom
a žalovaným, International RESCUE SYSTEM s.r.o. aktuálne so sídlom Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 35 802 022, na základe ktorej previedol úpadca na žalovaného hnuteľné veci podľa prílohy k tejto kúpnej
zmluve za kúpnu cenu 120.000,- SKK (ii) Kúpna zmluva zo dňa 28.03.2008 uzavretá medzi úpadcom
a žalovaným, International RESCUE SYSTEM s.r.o. aktuálne so sídlom Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 35 802 022, na základe ktorej previedol úpadca na žalovaného hnuteľné veci podľa prílohy k tejto kúpnej
zmluve za kúpnu cenu 521.866,- SKK a (iii) Kúpna zmluva zo dňa 27.12.2007 uzavretá medzi úpadcom
a žalovaným, International RESCUE SYSTEM s.r.o. aktuálne so sídlom Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 35 802 022, na základe ktorej previedol úpadca na žalovaného hnuteľné veci podľa prílohy k tejto kúpnej
zmluve za kúpnu cenu 3.522.260,- SKK; sú voči veriteľom úpadcu v konkurznom konaní vedenom pred Okresným
súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/16/2008 neúčinné a žalovaný, International RESCUE SYSTEM s.r.o.
aktuálne so sídlom Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa, IČO: 35 802 022 je povinný zaplatiť žalobcovi,
správcovu úpadcu sumu 25.000,- EUR v lehote 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Rozsudok na nadobudol právoplatnosť dňa 03.03.2012 a vykonateľnosť dňa 07.03.2012. Tretia osoba:
International RESCUE SYSTEM s.r.o. aktuálne so sídlom Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa, IČO:
35 802 022; Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR.

K013979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1966
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/574/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/574/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ladislav Oračko, nar. 20.12. 1966, trvale bytom Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, podnikajúci
pod obchodným menom: Ladislav Oračko, Hviezdoslavova 25, 976 81 Podbrezová, IČO: 37 633 414
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
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nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K013980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Gibaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky - Maky 5, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1957
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/311/2020 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/311/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Anna Gibaľová, nar. 31.05.1957, bytom Hájiky – Maky 5, 987 01 Poltár, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Anna Gibaľová ANKA, s miestom podnikania Maloveská 1, 984 01 Lučenec, IČO: 32 605 412
(ďalej len "dlžník"), v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je súbor majetku zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 až 19; súpis
majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 228/2020 zo dňa 26.11.2020, za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Číslo
Druh
súpisovej
pozemku
zložky majetku
Trvalý
1
trávny
porast
Lesný
2
pozemok
Trvalý
3
trávny
porast
Trvalý
4
trávny
porast
Trvalý
5
trávny
porast
Trvalý
6
trávny
porast

Súpisová
hodnota
[EUR]

Výmera
Štát
[m2]

1,00 €

429

5,00 €

7
8

9

10

Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast

Názov
Obec katastráneho
územia

Číslo
listu Parcelné Spoluvlastnícky
vlastníctva
číslo
podiel dlžníka

Slovenská
republika

Vernár Vernár

1554

262

4759

Slovenská
republika

Vernár Vernár

1493

1637/104 3/60

2,00 €

4238

Slovenská
republika

Vernár Vernár

224

1453

6/240

3,00 €

3940

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

330

3/60

2,00 €

1491

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

331

3/60

2,00 €

1690

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

332

3/60

1,00 €

1566

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

369

3/60

3,00 €

3086

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

536

3/60

2,00 €

1373

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

544

3/60

4,00 €

5222

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

597

3/60

3/60

Slovenská
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11

Orná pôda

1,00 €

1574

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1074

3/60

12

Trvalý
trávny
porast

1,00 €

322

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1076/2

3/60

13

Orná pôda

1,00 €

661

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1180/1

3/60

2,00 €

1917

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1404

3/60

2,00 €

2456

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1408

3/60

1,00 €

8

Slovenská
republika

Vernár Vernár

299

1637/103 3/60

2,00 €

1116

Slovenská
republika

Vernár Vernár

300

1416/2

6/90

1,00 €

780

Slovenská
republika

Vernár Vernár

300

1417

6/90

1,00 €

74

Slovenská
republika

Vernár Vernár

441

9/1

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Ostatná
plocha

14

15

16

17

18
19

1/5

inf. Predmetom ponukového konania nie sú súpisové zložky č. 20-89.
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka ANNA GIBALOVA – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha:

VYŽADUJE SA

Výška zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako variabilný symbol (i.) v prípade právnickej osoby IČO, (ii.) v prípade fyzickej
osoby jej rodné číslo, a ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA NEHNUTELNOSTI
GIBALOVA“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu
z obchodného registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú
fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do
výlučného vlastníctva kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie
prostriedkov patriacich do BSM,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným
v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude
priložené čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi,
nebude považovaná za riadne podanú,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu za kúpnu cenu,
vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej
lehote víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená
správcom ako víťazná.
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Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva
(poplatky súvisiace s overením podpisov na kúpnych zmluvách a správny poplatok v súvislosti s podaním
návrhu na vklad).
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku. Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Do
plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak posledný deň
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K013981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Resutík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 135 / 10, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1965
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/13/2021 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

DD Recovery, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou: S2001,
správca dlžníka, ktorým je Resutík Dušan, nar. 15.3.1965, trvale bytom Tehelná 135/10, 966 01 Hliník nad
Hronom (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 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 všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
43/2021 zo dňa 4.3.2021.

č.

Predmetom speňaženia je majetok: POZEMKY (vid príloha)
Deň zápisu: 26.2.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu, pozemky
Súpisová hodnota: 1 130,15 EUR

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu so stanovením minimálnej sumy predajnej hodnoty vo výške súpisovej hodnoty.
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+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 „5OdK/13/2021 – pozemky - neotvárať“ na adresu Rudnayovo námestie č. 1, 811 01
Bratislava, v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
pätnástym 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. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
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3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK42 1111
0000 0016 2399 4018, VS: 5OdK/13/2021, poznámka: Resutík – ponukové konanie – pozemky – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

DD Recovery, k.s., správca dlžníka

Príloha - pozemky
Názov *

Druh
Výmera
pozemku * [m2]

Resutík
trvalý
Dušan
trávny
"E"
porast
parcela
Resutík

163

Obec

Názov
Spoluvlastnícky
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
cena
katastrálneho
podiel úpadcu v
vlastníctva parcely podiel úpadcu
EUR/m2
územia
m2

Lom nad Lom nad
Rimavicou Rimavicou

644

333/811

6200/2469024

0

0,04

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

155

Súpisová
hodnota
[EUR]
0,01637246
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Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
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Deň vydania: 23.03.2021

lesný
pozemok

10

Látky

Látky

1721

333/111

6200/2469024

0

0,5

0,012555568

lesný
pozemok

622736 Látky

Látky

1721

333/311

6200/2469024

1 564

0,5

781,8804072

lesný
pozemok

13775

Látky

Látky

1721

333/411

6200/2469024

35

0,5

17,29529465

lesný
pozemok

385

Látky

Látky

1721

333/611

6200/2469024

1

0,5

0,48338936

zastavaná
plocha a 661
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/32

50/15456

2

1,03

2,202478002

vodná
plocha

31

Látky

Látky

1724

333/33

50/15456

0

0,03

0,00300854

zastavaná
plocha a 30
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/34

50/15456

0

1,03

0,09996118

trvalý
trávny
porast

5855

Látky

Látky

1724

333/36

50/15456

19

0,04

0,757634576

trvalý
trávny
porast

37

Látky

Látky

1724

333/38

50/15456

0

0,04

0,004787785

trvalý
trávny
porast

16509

Látky

Látky

1724

333/39

50/15456

53

0,04

2,136257764

trvalý
trávny
porast

374

Látky

Látky

1724

333/40

50/15456

1

0,04

0,048395445

zastavaná
plocha a 4049
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/41

50/15456

13

1,03

13,49142728

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/42

50/15456

45

0,04

1,811464803

zastavaná
plocha a 69
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/43

50/15456

0

1,03

0,229910714

zastavaná
plocha a 3460
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/44

50/15456

11

1,03

11,52885611

zastavaná
plocha a 1513
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/45

50/15456

5

1,03

5,041375518

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/46

50/15456

226

0,04

9,035326087

Látky

Látky

1724

333/47

50/15456

0

1,03

0,343200052

Látky

Látky

1724

333/48

50/15456

3

0,03

0,083462733

13999

69825

zastavaná
plocha a 103
nádvorie
vodná

860
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"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"

860
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Deň vydania: 23.03.2021

Látky

Látky

1724

333/48

50/15456

3

0,03

0,083462733

zastavaná
plocha a 1042
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/49

50/15456

3

1,03

3,47198499

zastavaná
plocha a 644
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/50

50/15456

2

1,03

2,145833333

zastavaná
plocha a 301
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/52

50/15456

1

1,03

1,002943841

zastavaná
plocha a 390
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/53

50/15456

1

1,03

1,299495342

trvalý
trávny
porast

Látky

Látky

1724

333/54

50/15456

15

0,04

0,619047619

zastavaná
plocha a 86
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/55

50/15456

0

1,03

0,286555383

zastavaná
plocha a 54
nádvorie

Látky

Látky

1724

333/56

50/15456

0

1,03

0,179930124

trvalý
trávny
porast

597

Látky

Látky

1724

333/57

50/15456

2

0,04

0,077251553

lesný
pozemok

1147

Látky

Látky

1725

333/31

50/15456

4

0,5

1,855266563

lesný
pozemok

172

Látky

Látky

1725

333/35

50/15456

1

0,5

0,27820911

lesný
pozemok

537

Látky

Látky

1725

333/37

50/15456

2

0,5

0,86859472

lesný
pozemok

29

Látky

Látky

1725

333/51

50/15456

0

0,5

0,04690735

lesný
pozemok

90

Látky

Látky

1725

333/203

50/15456

0

0,5

0,145574534

lesný
pozemok

22410

Látky

Látky

1725

333/403

50/15456

72

0,5

36,24805901

lesný
pozemok

22733

Látky

Látky

1725

333/503

50/15456

74

0,5

36,77050983

lesný
pozemok

17012

Látky

Látky

1725

333/603

50/15456

55

0,5

27,51682195

lesný
pozemok

32

Látky

Látky

1725

333/803

50/15456

0

0,5

0,051759834

lesný
pozemok

82

Látky

Látky

1725

333/903

50/15456

0

0,5

0,132634576

plocha

4784

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

157

Obchodný vestník 56/2021
parcela
Resutík
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"E"
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Resutík
Dušan
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parcela
Resutík
Dušan
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parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"C"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
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Deň vydania: 23.03.2021

trvalý
trávny
porast

19299

Látky

Látky

2456

333/58

50/15456

62

0,04

2,497282609

trvalý
trávny
porast

91133

Látky

Látky

2456

333/59

50/15456

295

0,04

11,79257246

zastavaná
plocha a 450
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/61

50/15456

1

1,03

1,499417702

zastavaná
plocha a 347
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/62

50/15456

1

1,03

1,15621765

zastavaná
plocha a 374
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/63

50/15456

1

1,03

1,246182712

zastavaná
plocha a 2101
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/64

50/15456

7

1,03

7,000614648

trvalý
trávny
porast

21

Látky

Látky

2456

333/65

50/15456

0

0,04

0,002717391

trvalý
trávny
porast

12469

Látky

Látky

2456

333/103

50/15456

40

0,04

1,613483437

zastavaná
plocha a 320
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/303

50/15456

1

1,03

1,066252588

zastavaná
plocha a 687
nádvorie

Látky

Látky

2456

333/703

50/15456

2

1,03

2,289111025

trvalý
trávny
porast

2558

Látky

Látky

620

695

6200/2469024

6

0,04

0,25693714

záhrada

592

Látky

Látky

620

696

6200/2469024

1

1,03

1,531176605

zastavaná
plocha a 980
nádvorie

Látky

Látky

620

697/1

6200/2469024

2

1,03

2,534718028

trvalý
trávny
porast

6986

Látky

Látky

1720

333/74

6200/2469024

18

0,04

0,701705573

ostatná
plocha

10826

Látky

Látky

1720

333/711

6200/2469024

27

1,03

28,00087487

trvalý
trávny
porast

220151 Látky

Látky

2599

333/3

50/15456

712

0,04

28,48744824

trvalý
trávny
porast

9265

Látky

Látky

2598

333/75

6200/2469024

23

0,04

0,930618686

trvalý
trávny
porast

30578

Látky

Látky

2598

333/211

6200/2469024

77

0,04

3,071393219
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"E"
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Resutík
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Dušan
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Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
Resutík
Dušan
"E"
parcela
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trávny
porast

47415
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Látky

Látky

2597

333/511

6200/2469024

119

0,04

4,762577979

zastavaná
plocha a 59
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/66

6200/2469024

0

1,03

0,152600371

trvalý
trávny
porast

442

Látky

Látky

2596

333/67

6200/2469024

1

0,04

0,044396488

trvalý
trávny
porast

11912

Látky

Látky

2596

333/68

6200/2469024

30

0,04

1,196495389

zastavaná
plocha a 822
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/69

6200/2469024

2

1,03

2,126059407

zastavaná
plocha a 1084
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/70

6200/2469024

3

1,03

2,803708513

zastavaná
plocha a 656
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/71

6200/2469024

2

1,03

1,696709211

zastavaná
plocha a 774
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/72

6200/2469024

2

1,03

2,001909953

trvalý
trávny
porast

147420 Látky

Látky

2596

333/73

6200/2469024

370

0,04

14,80753445

trvalý
trávny
porast

12365

Látky

Látky

2596

333/811

6200/2469024

31

0,04

1,241996767

zastavaná
plocha a 89
nádvorie

Látky

Látky

2596

333/911

6200/2469024

0

1,03

0,23019378

trvalý
trávny
porast

2890

Látky

Látky

2596

333/913

6200/2469024

7

0,04

0,290284728

trvalý
trávny
porast

385378 Látky

Látky

2521

333/11

6200/2469025

968

0,04

38,70910715

trvalý
trávny
porast

37870

Látky

2744

333/60

50/15456

123

0,04

4,900362319

Látky
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

K013982
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:
Súpis všeobecnej podstaty

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, č.k. 4K/17/2020, v
zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle neskorších predpisov zverejňuje
súpis všeobecnej podstaty.
Popis : hnuteľný majetok - motorové vozidlá
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Druh
Osobné motorové vozidlo
Osobné motorové vozidlo
Osobné motorové vozidlo
Osobné motorové vozidlo
Osobné motorové vozidlo
Osobné motorové vozidlo
Nákladné vozidlo
Nákladné vozidlo
Nákladné vozidlo
Nákladné vozidlo
Nákladné vozidlo

Typ
Dacia Lodgy LUA5
Toyota Yaris 1.3 MT6
Toyota Yaris
Toyota Auris 1.6 6M/T
Toyota Auris 1.6 6M/T
Toyota Auris
RENAULT MASTER
RENAULT MASTER
RENAULT MASTER
RENAULT MASTER
RENAULT MASTER

VIN
UU1JSDCL546993857
VNKKJ3D360A149543
VNKKJ3D350A375363
SB1ME3JE70E016413
SB1ME3JE50E070809
SB1ZE3JE00E096420
VF1MAF4YE54649567
VF1MAFEYA55457327
VF1MAFEYA55457323
VF1MA000758215025
VF1MA000158443229

EČ
BB 284EJ
BB 525 EK
BB 189FN
BB 890 EL
BB 475EZ
BB 652FR
BB 961FH
BB 758FK
BB 031FL
BB 112FX
BB 803FV

Rok výroby
2013
2013
2016
2013
2015
2017
2016
2016
2016
2017
2017

Umiestnenie
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Súpisová hodnota
5 000,00 €
6 500,00 €
7 500,00 €
7 800,00 €
9 800,00 €
12 000,00 €
11 500,00 €
11 500,00 €
11 500,00 €
12 500,00 €
12 500,00 €

Ing. Jozef Oravec, správca
v Banskej Bystrici, dňa 18.03.2021

K013983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/475/2020,
týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.

Prihlásená suma
165,00 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
4/1
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165,00 EUR

Deň vydania: 23.03.2021

4/2

V Banskej Bystrici, dňa 16.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K013984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Ivaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 17/22, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1993
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/47/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: dlžníka Veronika Ivaničová, nar. 21.11.1993, trvale bytom Kolkáreň 17/22, 976 81
Podbrezová, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do
14.30 hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K013985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Ivaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolkáreň 17/22, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1993
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 4490/1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/47/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Veronika Ivaničová, nar. 21.11.1993, trvale bytom Kolkáreň 17/22, 976 81
Podbrezová, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate, č. účtu ČSOB, a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ondrej Lopata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1443/19, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/238/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - I. kolo
Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ing. Andrej L o p a t a , bytom Nemocničná 19 Humenné,
podľa ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje I kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v Obchodnom vestníku 249/2020
vydanom 29.12.2020, a to:
1. Hnuteľný majetok: Osobné motorové vozidlo, značka FORD, Obchodný názov: FOKUS C MAX, M1
Rok výroby: 2004, Dátum prvej evidencie: 03.05.2006,

EČ: HE176AX

Súpisová hodnota: 1 200,00 EUR, slovom Jedentisícdvestoeur

2. Iná majetková hodnota: 100 % obchodný podiel v spoločnosti ONREA, s.r.o. , IČO: 51 462 486
sídlo: Bajkalská 45A Bratislava - mestská časť Ružinov
Súpisová hodnota: 5 000,00 €, slovom: Päťtisíceur
za nasledujúcich p o d m i e n o k :

1. Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2. Termín a spôsob obhliadky alebo podania bližších informácií si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom
na t.č.: 0557781570 alebo mobile č.: 0903 021980, 0949 158122
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 15. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný
deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 4 238 2020 a správy pre prijímateľa: ponuknutá kúpna cena
"vozidla zn. FORD FOKUS" a "100 % obchodný podiel v spoločnosti ONREA, s.r.o. , IČO: 51 462 486"
5.

Ponuka musí obsahovať:

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

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

b)

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

c)

označenie predmetu kúpy

6.

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

7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 4OdK/238/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ - ODI a prevod obchodného
podielu spoločnosti ONREA, s.r.o , IČO: 51 462 486 v obchodnom registri na prísušnom súde zabezepečí - na
základe uzavretej písomnej kúpnej zmluvy, kupujúci.

JUDr. Oľga Michalíková, správca
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K013987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 81, 090 11 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/73/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/73/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Milan Alexovič, nar.: 28.05.1954, trvale bytom 090 11 Dubová 81, v
zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej
lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Martin Cigánek, trvale bytom Na kopci 1879/26A, 059 52 Veľká Lomnica v celkovej výške 11.208,86 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K013988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 117, 090 16 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2021 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Milena Ferencová, nar.
28.10.1987, trvale bytom Rovné 117, 090 16 Rovné oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Raymanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.

Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

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

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP dlžníka

(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Raymanova 9, zadajte názov ulice ako Reimanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

K013989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 117, 090 16 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1987
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2021 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: : Milena Ferencová, nar.
28.10.1987, trvale bytom Rovné 117, 090 16 Rovné týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.
2OdK/38/2021 vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.

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

Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s.
SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 23821

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Šmálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Třebičska 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 3.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Andrej Šmálik, nar.: 16.01.1986, Třebičska 9, 066 01 Humenné
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/296/2020, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 2.kolo ponukového konania na predaj Inej majetkovej hodnoty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je Iná majetková hodnota - Obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1
Číslo
súpisovej Typ
súpisovej
Súpisová
Spoluvlastnícky podiel
Popis inej majetkovej hodnoty
položky majetku
položky majetku
hodnota majetku úpadcu
100% Obchodný podiel v spoločnosti GeMBPO,
s.r.o., Třebíčska 1835/9, Humenné 066 01,
Iná
majetková
1
IČO: 45 346 780, zapísaná v Obchodnom registri 100,00 €
1/1
hodnota
Okresného
súdu
Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32931/P,

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„AS predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota“ na adresu Mgr. Matej mbroz, Centrálna 154/4, 089
01 Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Inej majetkovej hodnoty, výšku ponúkanej odplaty za predaj Inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „AS - Iná
majetková hodnota“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca

K013991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Jedľová 46, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/414/2020 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/414/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 3.kolo
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Milan Kanaloš, nar. 09.02.1965, trvale bytom Vyšná Jedľová 46,
089 01 Svidník v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/414/2020, týmto vyhlasuje
v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) 3.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná pod por. č. 1
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
Popis hnuteľnej veci
majetku

1

Osobné
vozidlo
značky
RENAULT
MEGANE
Hnuteľná vec KA/KA04/KA04B5, VIN: VF1KA04B522694097, EČ: SK178BC,
motorové
1
druh vozidla : AC kombi, farba šedá metalíza, stav vozidla - v
vozidlo
premávke, rok výroby 2000, najazdených cca. 280.000 km.

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

750,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„MK predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu JUDr. Mária Domčeková, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený vo SLSP,
a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „MK - Hnutelna vec “.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

JUDr. Mária Domčeková/ správca

K013992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 368 / 1, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1957
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/323/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/323/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Martin Puľo, nar. 03.04.1957, trvale bytom Slovenská
368/1, 094 31 Hanušovce nad Topľou, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhotovil súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom s odbornou starostlivosťou v zmysle § 166i
ZKR, ako aj vlastných šetrení a zistení, vyjadrenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Voľa 71, 086 21 Vyšná Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/56/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Krakovský, nar. 03.10.1979, 086 21
Vyšná Voľa 71, podnikajúci pod obchodným menom Martin Krakovský, s miestom podnikania 086 21 Vyšná Voľa
71, IČO: 41 228 197, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 - 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K013994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Krakovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Voľa 71, 086 21 Vyšná Voľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/56/2021 S1366
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/56/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Krakovský, nar. 03.10.1979, 086 21
Vyšná Voľa 71, podnikajúci pod obchodným menom Martin Krakovský, s miestom podnikania 086 21 Vyšná Voľa
71, IČO: 41 228 197, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
5OdK/56/2021 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca dlžníka

K013995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Rastislav Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kobyly 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 2.kolo
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Rastislav Fedor, nar.: 13.01.1978, Kobyly 23, 086 22 Kobyly
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/269/2020, týmto vyhlasuje v súlade
s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p ZKR, 2.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania sú pohľadávky dlžníka zapísané pod por. č. 3 a 4
Číslo
súpisovej
položky
majetku

3

Typ
súpisovej
položky
majetku

Deň
Dôvod
Súpisová
Podielové
zapísania zapísania
Mena hodnota
Poznámka
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
majetku
do súpisu do súpisu
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
Pohľadávka
predmetnú
vzniknutá
pohľadávku
nezaplatením
evidovanú
v
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
účtovníctve
Radová
388,
tovaru a služieb §167h ods. dlžníka
Pohľadávka 027
32
1/1
EUR 1 572,40 € 7.1.2021
FA č. 180017,
1 ZKR
Rastislav FEDOR
Zuberec,
dátum vyhotovenia
- FOXBYT, IČO:
Dlžník/Banka

Popis
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4

Konkurzy a reštrukturalizácie
dátum vyhotovenia
12.03.2018,
splatná
dňa
26.03.2018.

Pohľadávka
vzniknutá
nezaplatením
Silvia Dúhová,
faktúry za dodanie
Radová
388,
tovaru a služieb Pohľadávka 027
32
1/1
FA č. 180023,
Zuberec,
dátum vyhotovenia
Slovensko
21.03.2018,
splatná
dňa
04.04.2018.

EUR 1 269,80 € 7.1.2021

Deň vydania: 23.03.2021
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.
Dlžník - p. Silvia
Dúhová
predmetnú
pohľadávku
evidovanú
v
účtovníctve
§167h ods. dlžníka
1 ZKR
Rastislav FEDOR
- FOXBYT, IČO:
35 371 595, s
miestom
podnikania
086 22 Kobyly
23, neuznal.

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
+421 902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„RF predaj – neotvárať – Pohľadávky“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávok, výšku ponúkanej odplaty za predaj pohľadávok,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „RF Pohladavky“.
8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Mgr. Matej Ambroz/ správca
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K013996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juško Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1459 / 22, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/101/2017 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/101/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“), správca
dlžníka: Slavomír Juško, nar. 11.04.1982, trvale bytom Študentská 1459/ 22, 069 01 Snina (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Tretie
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 56/2018 dňa 20.03.2018 a to súpisová zložka majetku:
Číslo súpisovej
zložky

1.

2.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis
hodnota v €
majetku
majetku
Obchodný podiel v spoločnosti IRIES spol. s r.o., sídlo: Študentská 1475/38,
§ 167h ods. 1
069 01 Snina, IČO: 36 179 396 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného
15.03.2018
6.640,00
ZKR
súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 22258/P, podiel, vklad: 6.640,00 € rozsah
splatenia: 6.640,00 €
Obchodný podiel v spoločnosti RE – PLAST Slovakia s.r.o., sídlo:
§ 167h ods. 1
Komenského 1332, 069 01 Snina, IČO: 36 502 162, zapísaná v Obchodnom
15.03.2018
6.640,00
ZKR
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15856/P, podiel, vklad:
6.640,00 € rozsah splatenia: 6.640,00 €

Termín,
miesto
a
podmienky
na
predkladanie
ponúk
v III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať
u správcu
Dlžníka
prostredníctvom
e-mailovej
správy
zaslanej
na
adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Nízky, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu na adrese: JUDr. Peter Nízky, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom:
„III. kolo – verejné ponukové konanie – 3OdK/101/2017– NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave TATRABANKA a.s.,
číslo účtu v tvare IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550, v poznámke uviesť: Slavomír Juško, zálohu vo výške
ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.

JUDr. Peter Nízky, správca

K013997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Kura, nar. 12.02.1961, Vyšný Žipov 99, 094 33
Vyšný Žipov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/33/2021 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/33/2021 zo dňa 26.02.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Jozef Kura, nar. 12.02.1961, Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Peter Nízky, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S
1345 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 44/2021 dňa 05.03.2021.
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 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, 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 Jozef Kura.
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 Nízky, správca

K013999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kura Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’ (it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da
osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(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:
Jozef Kura, nar. 12.02.1961, Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/33/2021 zo dňa 26.02.2021 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. 2OdK/33/2021 from February 26, 2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Jozef Kura, date of birth 12.02.1961, domicile, Vyšný Žipov 99, 094 33 Vyšný Žipov, Slovak republic (hereinafter
only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 44/2021 dňa 05.03.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 06.03.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 44/2021
from March 5, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on March 6,
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
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považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, 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 Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
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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).
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 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).
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).
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13. 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 l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
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 Nízky, bankruptcy trustee

K014000
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Róbert Žipaj, nar. 06.09.1978, trvale bytom Juh 1065/37, 093 01 Vranov nad
Topľou
Pozemky
Súpisová zložka
majetku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

č.
LV
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

Katastrálne
územie
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné

Štát Obec
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné

Parcelné číslo
Druh
EKN
pozemku
1351 Orná pôda
1476 Orná pôda
1534 Orná pôda
1655 Orná pôda
1730 Orná pôda
1790 Orná pôda
1842/1 Orná pôda
1842/2 Orná pôda
1851 Orná pôda
1975/1 Orná pôda
1975/2 Orná pôda
2055/1 TTP

Výmera v
m2
1494
1210
1490
1071
1468
1178
1358
307
714
284
267
143

Podiel Podiel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Súpisová
hodnota
23,30 €
19,00 €
23,30 €
17,00 €
23,00 €
18,40 €
21,20 €
5,00 €
11,20 €
4,40 €
4,20 €
1,30 €
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

88
88
88
88
88
88
88
88
89
91
91
91
91

Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné

Konkurzy a reštrukturalizácie
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné
Hlinné

2055/2 TTP
2073/1 Orná pôda
2073/2 Orná pôda
2521/1 TTP
2856 Orná pôda
3028 TTP
3105 TTP
3211 Orná pôda
3033/1 TTP
263 Orná pôda
916/1 Orná pôda
986 Orná pôda
1197/2 Orná pôda

Deň vydania: 23.03.2021
102
651
415
290
777
610
474
1545
10617
1417
1347
6182
501

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

32
32
32
32
32
32
32
32
320
32
32
32
32

1,00 €
10,20 €
6,50 €
3,00 €
12,00 €
6,00 €
4,40 €
24,00 €
10,00 €
22,00 €
21,00 €
96,60 €
8,00 €

K014001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pekárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/203/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/203/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Pekárik, nar. 25.05.1973, bytom
SNP 2508/18, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Pekárik, IČO: 52 512 835,
s miestom podnikania SNP 2508/18, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka

K014002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 495 / 4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Ján Vaník, nar.:
06.06.1972 trvale bytom: Mládeže 495/4, 089 01 Svidník oznamuje, že do správcovského spisu je možné
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nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť
judr.ondrusek.miroslav@gmail.com

telefonicky

na

čísle:

0905

072

427

alebo

e-mailom:

V Bardejove, dňa 16.03.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K014003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 495 / 4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/57/2021 zo dňa 09.03.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021 pod značkou K012601, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Ján Vaník, nar.: 06.06.1972 trvale bytom: Mládeže 495/4, 089 01 Svidník.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 16.03.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K014004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašuta Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodružal 23, 090 05 Bodružal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/782/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/782/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Miroslav Vašuta, nar. 01. 01. 1969, Bodružal 23, 090 05 Bodružal, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vašuta, IČO : 35249072, s miestom podnikania Karpatská 743/2,
089 01 Svidník vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/782/2019 týmto v zmysle ust. § 167v ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem,
že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Miroslav Vašuta, nar. 01. 01. 1969, Bodružal 23, 090 05
Bodružal, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Vašuta, IČO : 35249072, s miestom
podnikania Karpatská 743/2, 089 01 Svidník k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz
končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K014005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 495 / 4, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/57/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/57/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ján Vaník, nar.:
06.06.1972 trvale bytom: Mládeže 495/4, 089 01 Svidník, Vám oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, spisová značka: 5OdK/57/2021 zo dňa 09.03.2021 v Obchodnom vestníku č.
50/2021 dňa 15.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom
kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Ján Vaník, born: 06.06.1972, living: Mládeže 495/4, 089 01 Svidník, our duty si to inform you, that District Court in
Prešov, No. 5OdK/57/2021 on the 09.03.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 50/2021 dňa
15.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav Ondrušek,
trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
This resolution became valid and enforceable on 16.03.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee
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K014006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucha Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 661 / 24, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/775/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/775/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Marián Mucha, 04. 06. 1977, Domašská 661/24, 093 02 Vranov nad Topľou vedenej
na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/775/2019 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Marián Mucha, 04. 06. 1977, Domašská 661/24, 093 02 Vranov nad Topľou k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K014007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 26, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1958
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/662/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/662/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty dlžníka (ďalej len „Správca“): Ján Knap, nar. 18.06.1958, bytom Sveržov 26, 086 02
Sveržov (ďalej len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/662/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o tieto súpisové zložky majetku:
Pozemky
SZM
Štát Obec
číslo

Katastrálne
územie

Číslo Parcelné
LV
číslo

Druh pozemku

Výmera
/m2/

Spoluvlastnícky
podiel

1
2
3
4
5
6
7

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov

408
584
603
603
603
603
603

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY

97
1083
132
145
32
763
206

1/2
18/34
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov

242
614
134
215
270
306
636

Súpisová
hodnota
/EUR/
7,28
86,00
9,90
10,88
2,40
57,23
15,45
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov

Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
Sveržov
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603
613
646
698
698
698
698
879
880
901
910
915
915
1174
1175

1016
615
243
676/26
676/27
676/28
676/29
855/11
855/21
1534
1055
704
1477
1471
969

ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
LESNE_POZEMKY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
OSTATNE_PLOCHY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY

Deň vydania: 23.03.2021
16
950
170618
195
406
62
885
8266
7902
4900
4800
1350
7746
157211
8549

1/2
1/2
20/1452
120/6480
120/6480
120/6480
120/6480
1/4
30/120
2/3
1/4
1/2
1/2
20/1452
15/26

1,20
71,25
940,04
0,54
1,13
0,17
2,46
826,60
790,20
490,00
180,00
101,25
580,95
324,82
739,82

Deň zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 18.03.2021
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K014008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 18, 059 94 Holumnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/31/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/31/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Ing. Jarmila Lišivková správca majetku dlžníka: Ivan Oračko, nar.: 08.11.1967, 18 Holumnica 059 94, sp. zn.:
3OdK/31/2020 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu jej bola
doručená dňa 18.03.2021 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska
5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35724803:

Poradové číslo pohľadávky 1
· Celková suma pohľadávky: 9.721,97 eur (z toho istina 4.895,67 eur, úroky z omeškania 4.739,86 eur, poplatok z
omeškania 86,44 eur)
· Poradie – iná pohľadávka
· Právny dôvod – Poskytovanie služieb (Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 23.09.2009 uzatvorená medzi
postupcom GE Money, a.s. a veriteľom, na základe ktorej postupca postúpil na veriteľa pohľadávku voči
dlžníkovi)
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Poradové číslo pohľadávky 2
· Celková suma pohľadávky: 3.272,35 eur (z toho istina 1.523,55 eur, úroky z omeškania 1.748,80 eur)
· Poradie – iná pohľadávka
· Právny dôvod – Poskytovanie služieb (Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 25.05.2015 uzatvorená dňa
14.06.2004 medzi postupcom Všeobecná úverová banka, a.s. a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa
pohľadávku voči dlžníkovi vyplývajúcu zo Zmluvy č. 4771521081206 zo dňa 14.06.2004 predmetom ktorej bolo
poskytnutie finančných služieb.)

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii.

V Bardejove, dňa 18.03.2021

K014009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušovce 78, 059 93 Bušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka: Peter Kuruc, nar. 14.01.1970, trvale bytom: Bušovce 78, 059 93
Bušovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné
námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00
hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.
V Bardejove, dňa 18.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K014010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušovce 78, 059 93 Bušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2021 S1857
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/60/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/60/2021-22 zo dňa 12.03.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 53/2020 dňa 18.03.2021 pod značkou K013213, som bola ustanovená za správcu
dlžníka Peter Kuruc, nar. 14.01.1970, trvale bytom: Bušovce 78, 059 93 Bušovce.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69
0900 0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 18.03.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K014011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušovce 78, 059 93 Bušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/60/2021 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/60/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Peter Kuruc, nar.
14.01.1970, trvale bytom: Bušovce 78, 059 93 Bušovce, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu
Prešov, spisová značka: 5OdK/60/2021-22 zo dňa 12.03.2021 v Obchodnom vestníku č. 53/2021 dňa 18.03.2021
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie: Radničné námestie
33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Peter Kuruc, born: 14.01.1970, living: Bušovce 78, 059 93 Bušovce, our duty si to inform you, that District Court in
Prešov, No.: 5OdK/60/2021-22 on the 12.03.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No. 53/2021 from
18.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Jarmila Lišivková, trustee´s
office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2021.
This resolution became valid and enforceable on 19.03.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

187

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K014012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Volk Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Ľubovňa ., 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1956
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/183/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/183/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Karol Volk,
nar. 05.11.1956, bytom 064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn. správcu:
S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 73/2020 dňa
16.04.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 18.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 77/2020 zo dňa 22.04.2020), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Karol Volk, nar.
05.11.1956, bytom 064 01 Stará Ľubovňa sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K014013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Brunsteiner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 49, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/359/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/359/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Patrik Brunsteiner, nar. 28.10.1982, bytom
Švábska 49, 080 05 Prešov, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Patrik Brunsteiner, nar. 28.10.1982, bytom Švábska 49, 080 05 Prešov,
končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K014014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanc Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 1506 / 54, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/382/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/382/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Hanc, nar. 01.07.1968, bytom
Kukorelliho 1506/54, 066 01 Humenné, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmetom ponukového konania sú pozemky, ktoré sa speňažujú ako súbor. Nie je možné kupovať
jednotlivé parcely.
Výmera na spoluvlastnícky podiel: 5 462,77
Súpisová hodnota súboru pozemkov je: 1728,90 €
Súbor č. 1 ( súp. zl. č. 1-19)
Pozemky
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Súpisová zložka majetku č. LV Katastrálne územie
1
2401 Dlhé nad Cirochou
2
2401 Dlhé nad Cirochou
3
2401 Dlhé nad Cirochou
4
2401 Dlhé nad Cirochou
5
2401 Dlhé nad Cirochou
6
2401 Dlhé nad Cirochou
7
2401 Dlhé nad Cirochou
8
2401 Dlhé nad Cirochou
9
2401 Dlhé nad Cirochou
10
2401 Dlhé nad Cirochou
11
2401 Dlhé nad Cirochou
12
2553 Dlhé nad Cirochou
13
2554 Dlhé nad Cirochou
14
2554 Dlhé nad Cirochou
15
2554 Dlhé nad Cirochou
16
2555 Dlhé nad Cirochou
17
2555 Dlhé nad Cirochou
18
2555 Dlhé nad Cirochou
19
2555 Dlhé nad Cirochou

Konkurzy a reštrukturalizácie
Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad
Dlhé nad

Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou
Cirochou

Parcelné číslo EKN
998
1000
1208
1232
1233
1236
1237
1242
1244
1710
1789/1
1243
1231
1235
1709
1238
1239
1240
1241

Deň vydania: 23.03.2021
Druh pozemku
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
lesný pozemok
lesný pozemok
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

Výmera
287638
6374
169083
170428
314601
235534
151732
25740
15631
41138
49304
1107817
410770
424842
308280
15955
9946
8597
15903

Podiel
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690
1/690

Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp.
zn.5OdK/382/2019 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 12.04.2021 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta
Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie
zreteľ.

Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianskeho preukazu, resp. fotokópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zverejnený,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 100% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník, č. ú.: SK43 0900 0000 0051 6017 9524 VS: IČO alebo dátum
narodenia kupujúceho. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše správca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 dní odo dňa
otvárania obálok.
Správca, má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o výsledkoch vyhodnotenia ponúk
písomne informovaní, budú vyzvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom správca
bezodkladne vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu najneskôr do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia
ponukového konania príslušným orgánom.
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Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk,
v takomto prípade sa víťazom ponukového konania stane účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu.

Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu riadne a včas podľa pokynov správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca oprávnený započítať v príslušnej výške
záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu.
V takom prípade ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu.
Toto ponukové konanie sa neriadi ust. § 276 až 278 ObZ.
TEL. kontakt/ MOB.: č. 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K014015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Lesná 308, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1992
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/265/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 25.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal Koky,
nar. 09.04.1992, bytom Nová Lesná 308, 059 86 Nová Lesná (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
84/2019 dňa 02.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 18.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 125/2019 zo dňa 01.07.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michal Koky, nar.
09.04.1992, bytom Nová Lesná 308, 059 86 Nová Lesná sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

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

K014016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Norko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Martin Norko, nar. 18.05.1968, trvale bytom Slánska 20, 080 06 Prešov, že
nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň v úradných hodinách
od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. čísle: 052 43
22 774.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K014017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Norko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2021 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2021
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.03.2021, č. k. 2OdK/36/2021-19 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Martin Norko, nar. 18.05.1968, trvale bytom Slánska 20, 080 06 Prešov a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 48/2021 dňa 11.03.2021 pod
podaním „K012082“, a teda predmetné uznesenie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.03.2021.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Martin Norko, nar. 18.05.1968, trvale bytom Slánska 20, 080 06 Prešov,
zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa
v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu:
0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 2362021, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako
poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého
pohľadávku veriteľ popiera.

JUDr. Gábor Száraz, správca

K014018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Norko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2021 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

(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“
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(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“

(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“

(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“

(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu
osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.

(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“

(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“

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

194

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

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

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

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

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/36/2021 - 19 zo dňa 03.03.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Martin Norko v konkurze, trvale bytom Slánska 20, 080 06 Prešov a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 48/2021 zo dňa 11.03.2021.
Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/36/2021 - 19, dated on 03th March 2021 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Martin Norko v konkurze, trvale bytom Slánska 20, 080 06 Prešov and appointed
us as the truste JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 48/2021 dated on 11th March 2021. This
resolution of the District Court Prešov.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
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Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
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Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.

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

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

V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 18th March 2021

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K014019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bindzár Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1978
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Fedor
Bindzár, nar. 10.09.1978, bytom Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
207/2020 dňa 27.10.2020.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 18.03.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 8/2021 zo dňa 14.01.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Fedor Bindzár, nar.
10.09.1978, bytom Vihorlatská 1411/414, 069 01 Snina sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

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

K014020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlička Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1967
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/410/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/410/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Štefan
Vidlička, nar. 02.09.1967, bytom Lesná 375/7, 094 12 Vechec (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01 Prešov, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
226/2020 dňa 24.11.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 18.03.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Štefan Vidlička, nar. 02.09.1967, bytom Lesná 375/7, 094 12 Vechec.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

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

K014021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Stoklasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Weilburská 2550/13, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/44/2021 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/44/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.02.2021, sp. zn.: 3OdK/44/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jana Stoklasová, nar. 18.02.1982, Weilburská 2550/13, 060 01 Kežmarok (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 38/2021, dňa 25.02.2021.
V súlade s ust. § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov číslo účtu, na ktorý sa skladá preddavok vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbol, a to číslo účtu v tvare IBAN:
SK9283300000002301265140 vedený v peňažnom ústave Fio banka, a. s., ako variabilný symbol uvedie zložiteľ
kaucie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR 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 odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
V Prešove, dňa 18.3.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Stoklasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Weilburská 2550/13, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/44/2021 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/44/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.02.2021, sp. zn.: 3OdK/44/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jana Stoklasová, nar. 18.02.1982, Weilburská 2550/13, 060 01 Kežmarok (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Zverejnené v OV č. 38/2021, dňa 25.02.2021.
Správca majetku dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30 hod. do 11:30
hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského spisu
je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0911 731 454, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: spravca@ikc.sk.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K014023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Olexák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/763/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/763/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Jozef Olexák, nar. 04.06.1981,
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/763/2018 v zmysle § 167p ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ponúka v III. kole verejného ponukového konania Obchodný podiel v spoločnosti JWT,
s.r.o., Teplická 34/2185 Poprad 058 01, IČO: 45 553 891 za najvyššiu ponúknutú cenu.
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a uhradí
preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie
správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky
nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty,
takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z obchodného
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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registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny
na číslo účtu správcu SK02 7500 0000 0040 2825 4131, VS27632018. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 2OdK/763/2018 - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v termíne do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Pre bližšie informácie o
(onlineoffice@onlineoffice.sk).

ponukovom

konaní

kontaktujte

správcu

konkurznej

podstaty

emailom

K014024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŠX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejov 0, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 180 341
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2020 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a konzultačná, k. s., správca dlžníka: KŠX s.r.o., IČO 51 180 341, Štefánikova 78, 08501 Bardejov,
Slovenská republika, 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 (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje bankový
účet IBAN SK70 7500 0000 0040 2517 1314, 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.
JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K014025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŠX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejov 0, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 180 341
Obchodné meno správcu:
Správcovská a konzultačná, k.s.
Sídlo správcu:
Zdravotnícka 2, 058 01 Poprad
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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Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2020 S2004
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a konzultačná, k. s., správca dlžníka: KŠX s.r.o., IČO 51 180 341, Štefánikova 78, 08501 Bardejov,
Slovenská republika, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zdravotnícka 2, 058
01 Poprad, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 11:00 do 17:00. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: spravcovska.konzultacna@gmail.com.
JUDr. Mária Dideková, komplementár správcu Správcovská a konzultačná, k.s.

K014026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Profi Golf, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Sp. zn.: 2K/22/2019
Zn. správcu: S1858
Zn. správcovského spisu: 2K/22/2019 S1858

ZÁPISNICA

z štvrtého (4.) zasadnutia zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu
Profi Golf, s.r.o. v konkurze
so sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, IČO: 36 484 601
ktorá sa uskutočnila dňa 17.03.2021 o 09:00 hod.
na adrese Jégého 16999/12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Obchodné meno:

Profi Golf, s.r.o. v konkurze
(do: 13.09.2005 obchodný názov: RENTCAR TATRY, s.r.o.)

Sídlo:

Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika

IČO:

36 484 601
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Zápis v OR:

Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 14018/P

Štatutár:

Ing. Martin Bestvina

Deň vydania: 23.03.2021

konateľ (od: 01.01.2008)
JUDr. Ivona Brukker Hrušková
konateľ (od: 28.06.2017)
Správca:

JUDr. Richard Lukáč, správca

Sídlo:

Žriedlová 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Značka správcu:

S1858

Súd vedúci konanie:

Okresný súd Prešov

Spisová značka:

2K/22/2020

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 13.01.2020, sp. zn.: 2K/22/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa – dlžníka: Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská
republika, IČO: 36 484 601. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované vo vydaní Obchodného vestníka
Slovenskej republiky č. 11/2002 dňa 17.01.2020 (K004727). Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie
správcu majetku úpadcu RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, Slovenská
republika.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.06.2020, sp. zn.: 2K/22/2019, vo veci vyhláseného malého
konkurzu na majetok úpadcu Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská
republika, IČO: 36 484 601, súd rozhodol o odvolaní správcu RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie Slánska
20/A, 080 06 Prešov, Slovenská republika z funkcie správcu. Rovnakým uznesením bol ustanovený do funkcie
správcu majetku úpadcu JUDr. Richard Lukáč, správca, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika. Rovnako predmetné uznesenie o odvolaní správcu a ustanovení nového správcu podstaty bolo
publikované vo vydaní Obchodného vestníka Slovenskej republiky č. 121/2020 dňa 25.06.2020 (K049632).
Štvrté (4.) zasadnutie veriteľského výboru (zástupcu veriteľov) v konkurznej veci úpadcu Profi Golf, s.r.o., so
sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, IČO: 36 484 601, v konkurze bolo
zvolané zástupcom veriteľov v súlade s ustanovením § 38 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), pričom v súlade
s ustanovením § 38 ods. 4 ZKR zástupca veriteľov požiadal ustanoveného správcu o povinnú účasť na tomto
zasadnutí príslušného orgánu, pričom ustanovený správca sa povinne v zmysle ustanovenia § 38 ods. 4 ZKR na
tomto zasadnutí so zástupcom veriteľov osobne zúčastnil.
Prítomný zástupca veriteľov:
•

Veriteľ č. 1 – Ing. Lucia Hudecová
Zastúpený/konajúci:

osobne

Podpis

Programom štvrtého (4.) zasadnutia zástupcu veriteľov je:
1. Otvorenie,
2. Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu IV.,
3. Záver.
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Otvorenie

Zástupca veriteľov privítal prítomného ustanoveného správcu a oboznámil ho s programom tohto zasadnutia.
Súčasne ustanovený správca upovedomil zástupcu veriteľov o jeho činnosti ako ustanoveného správcu, o stave
majetku úpadcu a o vykonaných resp. budúcich plánovaných úkonoch v prebiehajúcom konkurznom konaní.

2.

Uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu IV.

Ustanovený správca JUDr. Richard Lukáč požiadal dňa 12.03.2021 príslušný orgán v zmysle ustanovení ZKR
o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu, a to za podmienok stanovených žiadosťou.
S ohľadom na podrobné podmienky speňažovania, ktoré tvoria súčasť žiadosti o uloženie záväzného pokynu IV.
zo dňa 12.03.2021 ustanovený správca požiadal o spoločné speňaženie súpisových zložiek patriacich ku dňu
12.03.2021 do súpisu všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku SR zo dňa
24.02.2021 (K0009561), a teda konkrétne požiadal o speňaženie súpisových zložiek majetku pod
poradovými číslami 13, 14, 15, 16 a 17, spolu ako súbor hnuteľných vecí, a to za podmienok detailne
stanovených žiadosťou.
Vzhľadom na uvedené, po vzájomnej diskusii a kvalifikovanom prerokovaní s ustanoveným správcom zástupca
veriteľov sa rozhodol prijať nasledovné uznesenie:
„Zástupca veriteľov ako príslušný orgán ukladá správcovi majetku úpadcu JUDr. Richardovi Lukáčovi, so
sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, správcovi majetku úpadcu
Profi Golf, s.r.o., so sídlom Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, IČO: 36 484
601, záväzný pokyn na spoločné speňaženie súpisových zložiek patriacich ku dňu 12.03.2021 do súpisu
všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku SR zo dňa 24.02.2021 (K009561), a to
konkrétne súpisové zložky majetku pod poradovými číslami 13, 14, 15, 16 a 17, spolu ako súbor
hnuteľných vecí, a to vyhlásením verejného ponukového konania s 10 (desať) dňovou lehotou na
predkladanie ponúk odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku SR za účelom výberu kupujúceho,
s ktorým bude uzavretá Kúpna zmluva. Minimálnou navrhovanou cenou (odplatou za kúpu súboru
hnuteľných vecí) v prvom (1.) kole ponukového konania bude suma vo výške 100 % všetkých súpisových
hodnôt súboru predmetu speňaženia (a teda sumu minimálne vo výške 9.025,00 EUR). V prípade, ak sa
v prvom (1.) kole ponukového konania neprihlási žiaden záujemca, správca v súlade s týmto záväzným
pokynom zorganizuje druhé (2.) kolo verejného ponukového konania, kde úspešným záujemcom sa stane
ten záujemca, ktorý predloží ponuku s najvyššou ponúkanou cenou (odplatou za kúpu súboru hnuteľných
vecí) za súbor predmetu speňaženia ako celok. Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy s úspešným
záujemcom je schválenie prevodu – kúpy súboru hnuteľných vecí konkrétnemu záujemcovi príslušným
orgánom, zástupcom veriteľov, a to vo forme záväzného pokynu, pričom všetky ostatné podrobné
podmienky speňažovania tvoria súčasť žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 12.03.2021.“

3.

Záver

Nakoľko bol program zasadnutia so zástupcom veriteľov vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy,
nevznáša žiadne námietky voči priebehu zasadnutia a súčasne nemá ani námietky voči zneniu zápisnice alebo
prijatým uzneseniam na tomto zasadnutí, zástupca veriteľov poďakoval ustanovenému správcovi za účasť na
tomto štvrtom (4.) zasadnutí zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu Profi Golf, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Tatranská 697/148, 059 52 Veľká Lomnica, Slovenská republika, IČO: 36 484 601 a štvrté (4.) zasadnutie
zástupcu veriteľov ukončil. Štvrté (4.) zasadnutie zástupcu veriteľov sa uskutočnilo v čase od 09:00 hod. do 10:15
hod.
Záverom zástupca veriteľov požiadal, aby ustanovený správca doručil zápisnicu z tohto zasadnutia príslušne
konajúcemu konkurznému súdu.
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V Bratislave dňa 17.03.2021
Ing. Lucia Hudecová
zástupca veriteľov

V Bratislave dňa 17.03.2021
JUDr. Richard Lukáč
ustanovený správca - prítomný

K014027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-BOUW, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1101/74, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 995 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
I. Všeobecná časť
1. Majetok oddelenej podstaty

Oddelenú podstatu, ktorá je predmetom tohto konečného rozvrhu výťažku tvoria nasledovné súpisové zložky:
Súpisová zložka majetku č. 1
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: motorové vozidlo Renaul Trafic Passenger Energy 1.6 dCi 95 LIH1 Cool Combi, číslo
karosérie / VIN / VF1JL000259902016, rok výroby: 2017
EČV: SL121BS
Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné
Súpisová hodnota : 13.200,00 EUR
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 730 978
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 30.01.2018
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 296

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
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Popis súpisovej zložky: Renault Mégane Energy dCi 110 Intens EDC, číslo karosérie / VIN / VF
1RFB00658763598, rok výroby: 2017
EČV: SL274BR
Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné
Súpisová hodnota : 11.900,00 EUR
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 730 978
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 05.01.2018
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 297

Súpisová zložka majetku č. 3
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: Renault Trafic Passenger Energy 1.6 dCi 145 L2H1 Cool, číslo karosérie / VIN /
VF1JL000160073462, rok výroby: 2018
EČV: SL429BS
Stav opotrebovanosti: Používané, pojazdné
Súpisová hodnota : 20.000,00 EUR
Názov a označenie zabezpečeného veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 730 978
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zabezpečovacom prevode práva vlastníckeho práva zo dňa 29.03.2018
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 298

Predmetné hnuteľné veci boli zaradené do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa
zverejnením súpisu majetku oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 05. marca 2020 pod
podaním č. K020955. Celková súpisová hodnota majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa je vo výške
45 100,00 €.
Predmetné súpisové zložky zabezpečujú pohľadávky Zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok
v tomto konkurznom konaní nasledovne:
por. č. 296 – zistená suma vo výške 6 936,17 €,
por. č. 297 – zistená suma vo výške 7 597,99 €,
por. č. 298 – zistená suma vo výške 10 433,22 €,
t.j. zistená výška týchto zabezpečených pohľadávok je celkom vo výške 24 967,38 €.
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2. Speňaženie oddelenej podstaty
Podaním č.j. 207/2020 zo dňa 29. júna 2020 správca požiadal Zabezpečeného veriteľa ako príslušný orgán
o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňažovania súpisových zložiek č. 1, č. 2 a č. 3 zapísaných do súpisu
majetku oddelenej podstaty. Dňa 21. júla 2020 Zabezpečený veriteľ uložil správcovi záväzný pokyn za účelom
speňažovania majetku oddelenej podstaty formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) ZKR.
V súlade s uloženým záväzným pokynom správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 155/2020 zo dňa 12.
augusta 2020 pod podaním č. K061869 oznam o prvom kole verejnej obchodnej súťaže. Prvé kolo bolo
neúspešné.
V súlade s uloženým záväzným pokynom správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 179/2020 zo dňa 17.
septembra 2020 pod podaním č. K069608 oznam o druhom kole verejnej obchodnej súťaže. Druhé kolo bolo
úspešné vo vzťahu k súpisovej zložke č. 1 a na základe záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 22.
októbra 2020 bola uzavretá dňa 28. októbra 2020 kúpna zmluva s úspešným záujemcom: BMTauto s.r.o., so
sídlom Dolná 54/31, 967 01 Kremnica, IČO: 44 902 565 za kúpnu cenu 11 270,83 € bez DPH (13 525,00 €
s DPH). Oznam o vylúčení súpisovej zložky č. 1 z majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 211/2020 zo dňa 02. novembra 2020 pod podaním č. K079216.
V súlade s uloženým záväzným pokynom správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 211/2020 zo dňa 02.
novembra 2020 pod podaním č. K079217 oznam o treťom kole verejnej obchodnej súťaže ohľadom speňaženia
súpisovej zložky č. 2 a č. 3 majetku oddelenej podstaty. Tretie kolo bolo úspešné vo vzťahu k súpisovej zložke č.
2 a č. 3 a na základe záväzného pokynu Zabezpečeného veriteľa zo dňa 04. decembra 2020 bola uzavretá dňa
10. decembra 2020 kúpna zmluva s úspešným záujemcom: BMTauto s.r.o., so sídlom Dolná 54/31, 967 01
Kremnica, IČO: 44 902 565 za kúpnu cenu pre súpisovú zložku č. 2 vo výške 7 104,17 € bez DPH (8 525,00 €
s DPH) a za kúpnu cenu pre súpisovú zložku č. 3 vo výške 11 020,83 € bez DPH (13 225,00 s DPH). Oznam
o vylúčení súpisovej zložky č. 2 a č. 3 z majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
242/2020 zo dňa 16. decembra 2020 pod podaním č. K090245.
Z uvedeného je zrejmé, že všetky hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa sa podarilo speňažiť podľa nasledovného prehľadu:

Označenie
Súpisová zložka č. 1
Súpisová zložka č. 2
Súpisová zložka č. 3
Spolu

Suma bez DPH
11 270,83 €
7 104,17 €
11 020,83 €
29 395,83 €

DPH
2 254,17 €
1 420,83 €
2 204,17 €
5 879,17 €

Suma s DPH
13 525,00 €
8 525,00 €
13 225,00 €
35 275,00 €

II. Rozvrhová časť
1. Výpočet sumy určenej na uspokojenie Zabezpečeného veriteľa
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že na uspokojenie Zabezpečeného veriteľa bude použitá suma vo
výške 35 275,00 € ako celkový výťažok získaný zo speňaženia majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa.
V súvislosti so speňažením majetku oddelenej podstaty vznikli pohľadávky proti oddelenej podstate v celkovej
výške 12 443,90 €.
2. Rekapitulácia
S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti je výsledok speňažovania majetku oddelenej podstaty nasledovný:
Príjmy zo speňaženia majetku oddelenej podstaty:
Pohľadávky proti oddelenej podstate:
Suma určená na uspokojenie Zabezpečeného veriteľa:

35 275,00 €
12 443,90 €
22 831,10 €
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Z uvedeného je zrejmé, že na uspokojenie zistených zabezpečených pohľadávok Zabezpečeného veriteľa
zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 296, por. č. 297 a por. č. 298 v tomto konkurznom konaní
v celkovej zistenej výške 24 967,38 € pripadá suma vo výške 22 831,10 €, t.j. zistené zabezpečené pohľadávky
Zabezpečeného veriteľa budú uspokojené v rozsahu 91,44 %.
Zistené zabezpečené pohľadávky Zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 296, por.
č. 297 a por. č. 298 v tomto konkurznom konaní sa budú v neuspokojenej časti vo výške 2 136,28 € uspokojovať
pomerne spoločne s ostatnými zistenými nezapečenými pohľadávkami v rámci rozvrhu zo všeobecnej podstaty.

III. Schválenie rozvrhu
Pred zostavením návrhu tohto konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty správca zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate Zabezpečeného veriteľa a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate, ako aj zámer zostaviť tento rozvrh správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 27/2021 zo
dňa 10. februára 2021 pod podaním č. K006870.
Proti žiadnej z pohľadávok proti oddelenej podstate nebola v súlade s § 96 ods. 3 ZKR podaná nijaká námietka.
Správca určuje zabezpečenému veriteľovi UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99
Bratislava, IČO: 35 730 978 lehotu 15 dní na schválenie návrhu tohto konečného rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty alebo podanie odôvodnených námietok, pričom táto lehota začína plynúť odo dňa
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku.

K014028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Domaša 112, 094 02 Malá Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/258/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/258/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov (ďalej len „súd“) zo dňa 05.06.2020, sp. zn. 2OdK/258/2020 - 19 (ďalej len
„Uznesenie“), zverejneným v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 111/2020 zo dňa 11.06.2020 bol dňa
12.06.2020 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Bartolomej Cina, nar. 01.03.1965, bytom Malá Domaša 112,
094 02 Malá Domaša (ďalej len „dlžník“). Týmto Uznesením súd súčasne zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a ustanovil
za správcu JUDr. Mgr. Zuzanu Slávikovú, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov (ďalej len
„správca“).
V OV č. 156/2020 bol dňa 13.08.2020 zverejnený súpis majetku všeobecnej podstaty s majetkom v súpisovej
hodnote 60,-€.
Súpisová
hodnota [EUR]

Typ majetku Súpisová zložka majetku
Orná pôda s parc. č. E-KN 1231 o výmere 459m2 v zastavanom území obce v Katastrálnom území Malá

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

208

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

Nehnuteľnosť Domaša zapísaný na LV č. 640 pre obec Malá Domaša v okrese Vranov nad Topľou v spoluvlastníckom 60,-€
podiele 1/12.

Majetok zapísaný v súpise sa podarilo speňažiť za cenu 55,-€.
Správca dňa 18.02.2021 zverejnil v OV č. 33/2021 zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, čím
súčasne definitívne ukončil možnosť prihlasovania pohľadávok v tomto konkurze.
II. Rozvrhová časť
Podľa § 167u ods. 2 ZKR (správca) z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu... zostatok pomerne rozdelí
medzi všetkých prihlásených veriteľov do výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenie nesie každý
veriteľ sám.
Náklady konkurzu (§167t ods. 1):
1. Odmena správcu:
Speňaženie nehnuteľnosti, 15% z výťažku 55-€ (§ 20 ods. 1 písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ďalej len
„Vyhláška“) = 8,25-€
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konania:
Poštovné – 5,40-€
Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov (§ 24a písm. a) a písm. b) Vyhlášky) – 1,40-€
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (24b písm. e) Vyhlášky) – 60,-€ za obdobie od vyhlásenia
konkurzu, t.j. od 12.06.2020 do odoslania zoznamu pohľadávok súdu, t.j. do 11.092020.
(Správca nie je platcom DPH)
Náklady konkurzu súčet: 8,25 + 1,40 + 60 = 69,65-€
Zostatok výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu: 0,-€
Rozvrhová tabuľka
Prihlásený
veriteľ

Výška zistenej pohľadávky v eurách (celková Percento k celkovej zistenej sume všetkých Suma zo zostatku v
suma pohľadávky)
prihlásených pohľadávok
eurách

Kruk Česká a Slovenská republika, s.r.o.
BENCONT COLECTION, a.s.
SPOLU

5.680,942.589,968.270,90-

68
32
100

V Prešove dňa 18.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa
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K014029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Uhlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažovská 154, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/40/2017 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/40/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Basa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezova 16, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/170/2017 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/170/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Štefánika 542/19, 065 03 Podolinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

210

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/597/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/597/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Straková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 3859/26, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2017 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Štrbka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 7/75, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/730/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/730/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 488/35, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/610/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/610/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Haľama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierova 1090/24, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/108/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/108/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
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JUDr. Vladimír Babin, správca

K014036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Šolc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 159/4, 059 01 Spišská Bela
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/499/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/499/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Kuhajdíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Prešov 67, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/434/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/434/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca
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K014038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Závadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študenská 1444/7, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca úpadcu Jana Závadová, nar.: 26.06.1984, trvale bytom 069 301 Snina, Študentská
1444/7, v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 5OdK/550/2018, v súlade s ust. 32
ods. 7 písm. b Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok možno zložiť na bankový účet č. B SK43 1111 0000 0068 8894
0018 vedený v Uniredit Bank zech epublic and Slovakia, a.s.,. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo
podané na predpísanom tlačive a na bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dvodnosti
popretia, má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré mže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Vladimír Babin, správca

K014039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Závadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študenská 1444/7, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.

Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Jana Závadová, nar.
26.06.1984, 069 01 Snina, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová
značka : 5OdK/550/2018 zo dňa 02.10.2018 v Obchodnom vestníku č. 129/2018 dňa 11.10.2018 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
bankrupt Jana Závadová, nar. 26.06.1984, 069 01 Snina , our duty si to inform you, that District Court in Prešov,
No. 5OdK/550/2018 on the 02.10.2018 and promulgated in the Commercial bulletin No. 129/2018 from
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11.10.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Vladimír Babin as the
legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

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

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

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

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied 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 published the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

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

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

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

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

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

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

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

JUDr. Vladimír Babin, správca

K014040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Závadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študenská 1444/7, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/550/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/550/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Babin, správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Závodová, trvale bytom Študentská 1444/7, 069
01 Snina, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prešov, Hlavná 29, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok od 08.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0517723672, 0905 998 023 alebo elektronicky na adrese
spravca.babin@gmail.com.

JUDr. Vladimír Babin, správca
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K014041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Čechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesová 842/4, 093 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/861/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/861/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Babin, správca v konkurze na majetok dlžníka oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 18.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K014042
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:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky hnutelného majetku .
Správca konkurzu 1K/83/2015 JUDr. Michal Jakubek uverejnil do Obchodného vestníka súpis všeobecnej
podstaty o nové súpisové zložky hnutelného majetku ,ktoré bolo zverejnené v OV 55/2021 dňa 22.03.2021.
Správca týmto opravuje uvedené oznámenie súpisu všeobecnej podstaty v texte a nové oznámenie znie takto:
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 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. Keďže úpadca
viackrát menil trvalý pobyt a sťahoval sa z jedného bytu do druhého zmenou trvalého bydliska boli aj uvedené
hnuteľné veci sťahované a umiestnené do nového bytu ,ktoré za trvania manželstva boli manželmi užívané.
Číslo

Opis hnuteľnej

Rok kúpy

Deň

Vek hnuteľnej veci a

Súpisová

Stav
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veci:
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

zaradenia
do súpisu:
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021
15.03.2021

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

Deň vydania: 23.03.2021
hodnota
v €.
80,00
100,00
200,00
100,00
100,00
150,00
150,00

potrebovanosti
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie
Bežné opotrebenie

Vo Vranove nad Topľou 22.03.2021
JUDr. Michal Jakubek, správca

K014043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUCCASS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplého 13/A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 210 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súp.
zložka č.

Označenie

Súpisová
hodnota
(euro)

Celková
suma

Právny dôvod vzniku pohľadávky

1

peňažná
pohľadávka

178 355,23 €

178
355,23 €

2

peňažná
pohľadávka

72 000,00 €

72 000,00 Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180054
€
splatná dňa 26.09.2018; stavebné práce

3

peňažná
pohľadávka

160 000,00 €

160
000,00 €

Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180055
splatná dňa 26.09.2018; stavebné práce

4

peňažná
pohľadávka

8 500,00 €

8 500,00 €

Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180056
splatná dňa 26.09.2018; stavebné práce

5

peňažná
pohľadávka

29 188,00 €

29 188,00 Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180058
€
splatná dňa 26.09.2018; zemné práce

6

peňažná
pohľadávka

25 796,00 €

25 796,00 Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180066
€
splatná dňa 14.11.2018; stavebné práce

7

peňažná
pohľadávka

13 265,15 €

13 265,15 Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180079
€
splatná dňa 24.12.2018; odovzdaný materiál LH

peňažná

Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F180053
splatná dňa 26.09.2018; stavebné práce

Zmluva o dielo z 24.10.2016; faktúra č. F190019

Dlžník
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
CERE Invest Lorinčík, s.r.o., so
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8

peňažná
pohľadávka

594,00 €

594,00 €

9

peňažná
pohľadávka

62,16 €

62,16 €

10

peňažná
pohľadávka

212,78 €

11

peňažná
pohľadávka

1 162,48 €

12

peňažná
pohľadávka

2 908,53 €

2 908,53 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170042 splatná dňa 13.08.2017

13

peňažná
pohľadávka

1 968,55 €

1 968,55 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170044 splatná dňa 23.08.2017

14

peňažná
pohľadávka

4 072,69 €

4 072,69 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170047 splatná dňa 27.08.2017

15

peňažná
pohľadávka

151,20 €

151,20 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170048 splatná dňa 29.08.2017

16

peňažná
pohľadávka

5 172,52 €

5 172,52 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170050 splatná dňa 30.08.2017

17

peňažná
pohľadávka

2 842,29 €

2 842,29 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170051 splatná dňa 03.09.2017

18

peňažná
pohľadávka

4 212,32 €

4 212,32 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170053 splatná dňa 10.09.2017

19

peňažná
pohľadávka

4 289,75 €

4 289,75 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170056 splatná dňa 17.09.2017

20

peňažná
pohľadávka

671,44 €

671,44 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170061 splatná dňa 24.09.2017

21

peňažná
pohľadávka

2 618,91 €

2 618,91 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170063 splatná dňa 01.10.2017

22

peňažná
pohľadávka

2 091,80 €

2 091,80 €

Refakturácia materiálu - Stavebniny DEK; faktúra
č. F170066 splatná dňa 08.10.2017

23

peňažná
pohľadávka

134 558,36 €

134
558,36 €

Zmluva o dielo č. 1408/2012; Stavebný materiál a
SRM, s.r.o., so sídlom Smaragdová
práce Kunsthalle; faktúra č. F130032 splatná dňa
2, 04011 Košice, IČO: 36 451 258
31.08.2013

Stavebné práce - Rezidencia Mlynská Bašta;
objednávka č. 163/MBKE/2018; faktúra č.
F180076 splatná dňa 21.12.2018
Stavebné práce - Rezidencia Mlynská Bašta;
212,78 € objednávka č. 163/MBKE/2018; faktúra č.
F180080 splatná dňa 10.01.2019
Stavebné práce - Rezidencia Mlynská Bašta;
1 162,48 € objednávka č. 200/MBKE/2019; faktúra č.
F190015 splatná dňa 23.04.2019

sídlom Rastislavova 68, 04001
Košice, IČO: 44 506 783
Metrostav Slovakia a.s., so sídlom
Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava,
IČO: 47 144 190
Metrostav Slovakia a.s., so sídlom
Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava,
IČO: 47 144 190
Metrostav Slovakia a.s., so sídlom
Mlynské Nivy 68, 82477 Bratislava,
IČO: 47 144 190
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920
SARYX, s.r.o., so sídlom Južná
trieda 97, 04001 Košice, IČO: 44
995 920

K014044
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance, IČO 00325791 pohľadávka č. 1 á 219,51 €.
V Košiciach, dňa 18. 3. 2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K014045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Contineo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 4 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2018 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jana Kollárová, správca úpadcu: Contineo s.r.o., so sídlom Jiskrova 4, 04001 Košice, 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:

Slovenská republika – Daňový úrad Košice , Železničná 1, 041 90 Košice v celkovej sume 471,60 €
V Košiciach dňa 18.3.2021

K014046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drapáčová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesné 29, 071 01 Lesné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1974
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/49/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Martina Drapačová, nar.: 06.04.1974, bytom: Lesné 29, 071 01
Lesné oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci pod sp.zn.:
32OdK/49/2021 S1942 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to v pracovných
dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: lukasmichalov@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0918 656 301. Elektronická schránka
na doručovanie je E0006965057.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drapáčová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesné 29, 071 01 Lesné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1974
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/49/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/49/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Martina Drapačová, nar.: 06.04.1974, bytom: Lesné 29, 071 01
Lesné oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/49/2021 v zmysle §
32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý
možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Fio banke, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK88 0200 0000 0042 7524 4651.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K014048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ferdinand Óváry
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 26, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/429/2018 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/429/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Ferdinand Óváry, narodený: 13.6.1958,
bytom Janka Kráľa 26, 07901 Veľké Kapušany, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková prihlásená suma: 4226,94 €
JUDr. Martin Morochovič
správca

K014049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/350/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Alena Čonková, nar.
31.07.1986, bytom: Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom Alena
Čonková – MS – STAVBY.EU, s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349
111, sp. zn.: 31OdK/350/2020, zverejňuje v Obchodnom vestníku, že došlo k zápisu doleuvedenej pohľadávky
doručenej do elektronickej schránky správcu dňa 23.09.2020, teda po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
45 dní od vyhlásenia konkurzu.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika
SUMA (celkom): 1 444.55,- Eur

Mgr. Richard Žolna, správca

K014050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2722 / 6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/350/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/350/2020
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Alena Čonková, nar. 31.07.1986, bytom:
Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom Alena Čonková – MS –
STAVBY.EU, s miestom podnikania Tkáčska 2722/6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 349 111, sp. zn.:
31OdK/350/2020.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K014051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 119 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 181 218
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2020 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: KOREKO PLUS, s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice –
mestská časť Západ, IČO: 36 181 218, týmto oznamuje, že prvá schôdza veriteľov zvolaná na deň 26. 03. 2021
o 10.00 hod. sa s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacim
obmedzením voľného pohybu osôb presúva na nový termín, a to na 30. 04. 2021 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu JUDr. Františka Lukáča so sídlom: Šafárikova 17, 048 01 Rožňava. Program schôdze veriteľov: 1.
Prezentácia účastníkov - otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba
veriteľského výboru 4. Hlasovanie o odvolaní správcu 5. Záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 9.45 10.00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
JUDr. František Lukáč, správca

K014052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621 / 70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/225/2020 zo dňa 22.06.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 122/2020 dňa 26.06.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Imrich Kudráč, nar. 17.04.1972, bytom:
Nová 1621/70, 078 01 Sečovce a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č. správcu S1734,
so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.06.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Imrich Kudráč, nar.
17.04.1972, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K014053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárzová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

súpisová zložka č.13
Popis súpisovej zložky :
·
·
·

iná majetková hodnota: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie január 2021 – marec 2021
súpisová hodnota spolu: 1 373,89 Eur
dôvod zaradenia: časť mzdy, ktorá v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

p. č./ mesiac, rok
1./
január 2021
2./
február 2021
3./
marec 2021
Spolu:

deň zaradenia
12.01.2021
12.02.2021
12.03.2021

suma
580,63
408,63
384,63
1 373,89

mena
eur
eur
eur
eur
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JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K014054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrehor Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastné 93, 044 44 Chrastné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/244/2020 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/244/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Kotus, správca dlžníka : Milan Hrehor, narodený: 01.04.1984, bytom: Chrastné 93, 044 44
Kráľovce pri Košiciach, podnikajúci pod obchodným menom: Milan Hrehor, s miestom podnikania:
Chrastné 93, 044 44 Chrastné, IČO: 35575956 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že pohľadávka nasledovného veriteľa, ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

Veriteľ:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

Sídlo:

Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

5,- EUR
1
17.3.2021
neuplatnené
21
17.03.2021

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

226

Obchodný vestník 56/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.03.2021

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K014055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Bartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 377/14, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/82/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/82/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej zákonnej prihlasovacej lehoty bola do sídla kancelárie správcu doručená prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa nasledovne:
Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35 815 256, SR
Por. č. 1: Prihlásené poradie: Iná; Celková prihlásená suma: 402,76 €
Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o
zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32
ods. 3 písm. b) ZKR.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 18. marca 2021

K014056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenáková Verona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 40 / 13, 049 23 Nižná Slaná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/46/2021 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/46/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Verona Červenáková, narodená: 17.07.1960, bytom: Mierová 40, 049 23
Nižná Slaná, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166i ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
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JUDr. Richard Lukáč, správca

K014057
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:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr.Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka Ing. Stanislav Lakatoš, nar.: 15.04.1949, bytom Miškovecká 10,
040 01 Košice-Juh, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty.
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166 i, ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata: žiaden majetok
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K014058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2020 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.07.2020, sp. zn. 31OdK/250/2020, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42 Beniakovce,
Slovenská republika. Rovnakým uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr.
Richard Lukáč, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Zuzana Vargová, narodená: 31.01.1993, bytom: Beniakovce 212, 044 42
Beniakovce, Slovenská republika, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/250/2020 v súlade
s ustanovením § 167p ods. 1 a s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) vyhlasuje 2. (druhé) kolo
verejného ponukového konania na speňažovanie majetku vo vlastníctve dlžníka (súpisová zložka majetku č.
1 (peňažná pohľadávka) uverejnená vo vydaní Obchodného vestníka Slovenskej republiky č. 152/2020 dňa
07.08.2020 (K060998), ďalej aj ako „Predmet speňažovania“). Dôvodom zapísania majetku do súpisu
všeobecnej podstaty dlžníka je skutočnosť, že sa jedná o majetok podliehajúci konkurzu.
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Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania môžu písomné ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu
sídla správcu, a to poštou alebo je potrebné ich osobne doručiť do podateľne správcu každý pracovný deň
v rámci úradných hodín správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „2. kolo ponukového konania
Zuzana Vargová - 31OdK/250/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje
podľa § 199 ods. 9 ZKR). Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Záväzná ponuka musí byť v stanovenej lehote
doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Súčasne
nie je akceptované doručovanie faxom, emailom alebo iným obdobným spôsobom.
Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku a zároveň musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to v prípade právnickej osoby uvedením obchodného mena, sídla,
miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), u fyzických osôb meno, priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne na osobu, oprávnenú
konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu speňažovania;
3. Čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
4. Návrh kúpnej ceny za predmet speňažovania v mene EUR;
5. Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní;
6. Dátum a vlastnoručný podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je
záujemcom právnická osoba (záväzná ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto
prípade musí byť úradne overené plnomocenstvo prílohou záväznej ponuky).
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / fyzickej osoby podnikateľa: originál alebo úradne overenú kópiu výpisu
z obchodného alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac.
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu vedený v
Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC SWIFT: GIBASKBX.
Záujemcami zaslané ponuky do ponukového konania sú pre záujemcov záväzné. Záväznú ponuku zaslanú
alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia príslušného kola ponukového konania.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je súčasne zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842, BIC
SWIFT: GIBASKBX, so správou pre prijímateľa: „2. kolo ponukového konania Vargová“. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na predloženú ponuku sa neprihliada. Zároveň na ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené
predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať.
Otváranie obálok uskutoční správca do 10 (desiatich) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Pri
vyhodnotení príslušného kola ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena
za predmet speňažovania. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným záujemcom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného záujemcu ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, a
teda zmarenie ponukového konania. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu týkajúcu sa predmetu
speňažovania do 10 (desiatich) dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania, na víťaznú ponuku sa neprihliada
a zábezpeka zložená víťazným záujemcom v celom rozsahu prepadne pomerne v prospech príslušných podstát.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti príslušnej podstate. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný
záujemca na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
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cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 (desiatich) dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet. Ak oprávnená osoba
zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi rovnako vrátená. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie Predmetu speňažovania podľa
tohto zverejnenia a súčasne si správca vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť. Súčasne toto ponukové
konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Záujemcovia o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa Predmetu speňažovania môžu požiadať správcu o ich
poskytnutie na e-mailovej adrese: pravo.lukac@gmail.com .
JUDr. Richard Lukáč, správca
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