Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

K014878
Spisová značka: 2K/30/2013
Krajský súd v Bratislave, v zložení senátu: JUDr. Paulína Pacherová, predsedníčka senátu, JUDr. Boris Tóth a JUDr.
Elena Kúšová, členovia senátu, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MC-ELEKTRO, s.r.o., so
sídlom Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 337, ktorého správcom je: JUDr. Ján Kováčik, so
sídlom kancelárie Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava, značka správcu: S1557, v konaní o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, o odvolaní označenom ako odvolanie veriteľa OBO Bettermann s.r.o., so sídlom
Viničnianska cesta 13, 902 01 Pezinok, IČO: 35 696 176, práv. zast. JUDr. Miroslavom Pekárom, advokátom so
sídlom Krížna 44, 821 08 Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/30/2013-408 zo dňa
07.09.2020, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie podané JUDr. Miroslavom Pekárom, advokátom so sídlom Krížna 44, 821 08 Bratislava,
označené ako odvolanie veriteľa OBO Bettermann s.r.o., so sídlom Viničnianska cesta 13, 902 01 Pezinok, IČO: 35
696 176, zo dňa 30.09.2020, proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 2K/30/2013-408 zo dňa 07.09.2020
odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa zákona NR SR č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je
prípustné (§ 198 ods. 1 veta tretia ZKR).

dňa 26.2.2021
JUDr. Paulína Pacherová, predsedníčka senátu
K014879
Spisová značka: 4K/2/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CAMAIEU SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom Obchodná 43-49, 811 06 Bratislava, IČO: 44 146 647, zastúpeného Advokátskou kanceláriou ČERNEJOVÁ &
HRBEK, s.r.o., so sídlom Kýčerského 7, 811 05 Bratislava, IČO: 36 857 513, správcom ktorého je: Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1673, o
priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1673, odmenu vo výške 1.500 eur, ktorá mu bude vyplatená zo
zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, vedeného pod pol. D 19, pol. reg.
44/2020, 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 24.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa

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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K014880
Spisová značka: 27K/4/2021
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HMC Real 2 s. r. o., so sídlom Matuškova 48, 976 31
Vlkanová, IČO: 47 651 270, zast.: Aequitas s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská bystrica, IČO: 36 628 841 o
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 142 783, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu:
HMC Real 2 s. r. o., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 651 270
DefTech, a.s., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 646 438
o určení termínu pojednávania a predvoláva dlžníka: SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821
09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 142 783, na pojednávanie určené na deň

19.05.2021
-------------------------------------------------

o 13:00

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K014881
Spisová značka: 27K/4/2021
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 27K/4/2021
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HMC Real 2 s. r. o., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO:
47 651 270, zast.: Aequitas s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská bystrica, IČO: 36 628 841 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 51 142 783
nariaďuje pojednávanie
na deň 19.5.2021 o 13:00 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 101 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník:
SPENGLE Carbon, s. r. o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov,
IČO: 51 142 783
Veriteľ:
HMC Real 2 s. r. o., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová,
IČO: 47 651 270
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.).

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 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 24.03.2021
JUDr. Lea Gubová
sudkyňa

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
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..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K014882
Spisová značka: 4OdK/30/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Spevák, nar. 22.03.1951, trvale bytom 851 02
Bratislava - Petržalka, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
- Petržalka.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Spevák, nar. 22.03.1951, trvale bytom 851 02 Bratislava

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Consilior Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 51, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S 1874.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

4

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

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. 103/2021 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 22.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K014883
Spisová značka: 4OdK/31/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Sitková, nar. 07.12.1959, trvale bytom
Komárnická 113/8, 821 03 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Sitková, nar. 07.12.1959, trvale bytom Komárnická 113/8,
821 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marek Letkovský, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1378.
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. 100/2021 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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), 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.
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 22.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K014884
Spisová značka: 27OdK/283/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lukáš Šimon, nar. 17. 01. 1991,
trv. byt. Nad Lúčkami 3130/27, 841 05 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom
kancelárie Legionárska 1/C, Bratislava, zn. správcu: S 493
rozhodol
I.
Podľa § 224 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„CSP“) súd opravuje pisársku chybu v záhlaví uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06. 10. 2020, sp. zn.
27OdK/283/2020 tak, že záhlavie uznesenia správne znie:
„Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Šimon, nar. 17. 01. 1991, trv. byt. Nad
Lúčkami 3130/27, 841 05 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu“
II.
Podľa § 224 CSP súd opravuje pisársku chybu a zrejmú nesprávnosť vo výroku I. uznesenia
Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06. 10. 2020, sp. zn. 27OdK/283/2020 tak, že výrok I. uznesenia správne znie:
„I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Šimon, nar. 17. 01. 1991, trv. byt. Nad Lúčkami 3130/27,
841 05 Bratislava.“
III.
V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06. 10. 2020, sp. zn.
27OdK/283/2020 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.
Odvolanie je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne na Okresný súd Bratislava I. Ak
bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znova od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej
opravy. Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 359 CSP). Odvolanie len proti
odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné (§ 358 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Exekúciu
možno vykonať na návrh toho, kto je oprávnený požadovať splnenie nároku z exekučného titulu preto, že dobrovoľne
nesplnil to, čo mu exekučný titul ukladá. Z dôvodov podľa osobitného predpisu môže návrh podať aj Justičná
pokladnica (§ 48 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok).

Okresný súd Bratislava I dňa 15.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K014885
Spisová značka: 31K/19/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ZINCHEM, a.s., so sídlom: Námestie
Slobody 5, Michalovce 071 01, IČO: 36 187 046, o výkone dohľadu súdom po konaní schôdze veriteľov, takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S832 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetného konania ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní
majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.3.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014886
Spisová značka: 32K/11/2020
Spisová značka : 32K/11/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)
Eurotoll Central Europe Zrt., so sídlom: Szentmihályi út. 137, H1152 Budapešť,
Maďarská republika, IČO: 01 10 046558
proti odporcovi (žalovanému)
IČO: 50 314 076

HEPPY TRANS SK, s. r. o., so sídlom: Pavlovo 57, 076 35 Svätá Mária,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 31.03.2021 o 11.15 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

3. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Okresný súd Košice I, dňa 24.03.2021
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
(Upovedomenie odvolaní pojednávania)

Okresný súd Košice I dňa 24.3.2021
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. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014887
Spisová značka: 32K/11/2020
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Eurotoll Central Europe Zrt., so sídlom: Szentmihályi út. 137,
H1152 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01 10 046558, zast. advokátom LEGATE, s.r.o., so sídlom: Dvořákovo
nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909 proti dlžníkovi: HEPPY TRANS SK, s. r. o., so sídlom: Pavlovo 57,
076 35 Svätá Mária, IČO: 50 314 076 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 24.3.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K014888
Spisová značka: 23OdS/2/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Tibor Szeiner, nar. 19.01.1974, bytom: Mierová 1836/51,
946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Tibor Szeiner, IČO: 50 879 952, s miestom podnikania
Mierová 1836/51, 946 03 Kolárovo, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2018, zastúpený:
Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom: Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o
oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol

I.
P o s k y t u j e dlžníkovi Bc. Tibor Szeiner, nar. 19.01.1974, bytom: Mierová 1836/51, 946 03
Kolárovo, ochranu pred veriteľmi.
II.
Z a č í n a hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Jarok.

U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Viliam Kolenčík, S 1841, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

IV.
Dlžník je p o v i n n ý zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 24.3.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K014889
Spisová značka: 1K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Barbora
Bombalová, nar. 23.01.1986, bytom 059 01 Spišská Belá správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom
kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov
o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol

I.
Priznáva JUDr. Vladimírovi Babinovi, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 165,97 EUR, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 27.07.2016 na účet
tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 86/2016.
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 498,03
EUR zloženého dňa 27.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka
86/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 24.3.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014890
Spisová značka: 1K/46/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Paula Borodáčová
(predtým Černická), rod. Stekauerová, nar. 23.11.1978, trvale bytom Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov, správcom
ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na
schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu Bc. Paula Borodáčová (predtým
Černická), rod. Stekauerová, nar. 23.11.1978, trvale bytom Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 39/2021 dňa 26.02.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 24.3.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014891
Spisová značka: 40K/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Maroš Michel, nar.
14.7.1979, trvale bytom Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je Mgr. Janette Adamcová so
sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Maroš Michel, nar. 14.7.1979, trvale bytom Mierové námestie 31/31, 911 01 Trenčín, sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K014892
Spisová značka: 40K/17/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Maroš Michel, nar. 14.7.1979, trvale bytom Mierové
námestie 31/31, 911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Maroš Michel, nar. 14.7.1979, trvale bytom Mierové námestie 31/31, 911
01 Trenčín, na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K014893
Spisová značka: 28K/35/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Alena Homolová, nar.
18.06.1960, bydliskom Soblahovská 1112/41, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Viliam Vaňko so sídlom
kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o návrhu na odvolanie
správcu z funkcie takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01
Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K014894
Spisová značka: 22NcKR/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Halbavý, nar. 04.01.1980, trvale bytom Partizánska
164/51, Handlová, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžník Ladislav Halbavý, nar. 04.01.1980, trvale bytom Partizánska 164/51, Handlová sa
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie

nie

o d d l ž u j e.

je prípustné.

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.
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.
Okresný súd Trenčín dňa 8.3.2021
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K014895
Spisová značka: 38K/5/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312, prav. zast. advokátskou kanceláriou bnt attorneyes-at-law, s.r.o. so
sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO 35 886 978, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok
dlžníka obchodnú spoločnosť M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312, takto
rozhodol
Návrh na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka - obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312 sa odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014896
Spisová značka: 38K/20/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Mesto Prievidza so sídlom Námestie slobody 14, 971 01
Prievidza, IČO 00 318 442 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
TEZAS, spol. s r.o. so sídlom Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza, IČO 36 011 185, pr. zast. Mgr. Milan Trylč,
PhD., advokát so sídlom J. Kráľa 738/12, 905 01 Senica, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť TEZAS, spol. s r.o. so sídlom Nábr. sv.
Metoda 125/19, 971 01 Prievidza, IČO 36 011 185.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01
Trenčín, značka správcu S167.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/20/2020. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zák. č. 7/2005 Z.z.)). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom
(§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto
zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014897
Spisová značka: 36K/4/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: NKC travel, s.r.o., so sídlom Sibírska 2,
908 51 Holíč, IČO: 36 237 191, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.
12030/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37
994 018, značka správcu: S1138, uznesením č.k.: 36K/4/2013 - 360 zo dňa 18.02.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 25.02.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.03.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014898
Spisová značka: 36K/8/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., so sídlom Senecká
cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vl.č.: 11510/T, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
IČO: 30 789 702, značka správcu: S1505, uznesením č.k.: 36K/8/2014 - 2419 zo dňa 16.02.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 23.02.2021, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.03.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014899
Spisová značka: 36K/16/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: TRYTON GROUP, spol. s r.o., so
sídlom L. Svobodu 2166/13, 909 01 Skalica, IČO: 45 301 158, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26878/T, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova
11, 921 01 Piešťany, IČO: 37 846 604, značka správcu: S16, uznesením č.k.: 36K/16/2019 - 150 zo dňa 02.02.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 09.02.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.03.2021
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Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014900
Spisová značka: 36K/9/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oto Hodáň, Kukučínova 3030/8,
908 51 Holíč, zastúpený: JUDr. Jarmilou Milatovou, advokátkou, Metodova č. 7, 821 08 Bratislava, správcom ktorého
je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514 377, značka správcu: S1526,
uznesením č.k.: 36K/9/2012 - 790 zo dňa 19.01.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 26.01.2021, zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.03.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014901
Spisová značka: 26K/5/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, so sídlom
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SQ MONT, s.r.o., IČO: 44 610 131,
so sídlom Bratislavská cesta 17/26, 92 401 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 26988/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: SQ MONT, s.r.o., IČO: 44 610 131, so sídlom Bratislavská cesta
17/26, 92 401 Galanta, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26988/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K014902
Spisová značka: 26K/2/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGRODOL, s.r.o., IČO: 44 203 721, so sídlom
Slnečnicová č. 507/16, Šamorín - Mliečno, 931 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 22115/T, právne zastúpený: MV Legal s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 36 857 947, so sídlom
Jedenásta 16, 831 01 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: AGRODOL, s.r.o., IČO: 44 203 721, so sídlom Slnečnicová č.
507/16, Šamorín - Mliečno, 931 01, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
22115/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 19.03.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K014903
Spisová značka: 28K/13/2018
Okresný súd Trnava vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FAPO, spol. s r.o., so sídlom ul. 29. Augusta
9/9, 924 00 Galanta, IČO: 36 226 556, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
10869/T, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP č. 14,
811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381, uznesením č.k. 28K/13/2018 zo dňa 18.02.2021, povolil vstup nového veriteľa:
GOLDEN CARS TRADING s.r.o, IČO: 36 594 083, so sídlom Školská 749/18, 924 01 Galanta, namiesto pôvodného
veriteľa: Car security, s.r.o., so sídlom Školská 749/18, 924 01 Galanta, IČO: 51 408 678 v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 93.781,29 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 27.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.03.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014904
Spisová značka: 31K/4/2007
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: FOFIN SERVIS, s.r.o., IČO: 35 861
967, Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
20918/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 37
994 018, značka správcu: S1138, uznesením č.k.: 31K/4/2007 - 900 zo dňa 17.02.2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 23.02.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.03.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K014905
Spisová značka: 36K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Fortuník, narodený
03.04.1962, bytom Kráľová nad Váhom č. 32, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Kubík, so sídlom kancelárie
Korzo B. Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e čiastkový rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Ľubomír Fortuník, narodený
03.04.1962, bytom Kráľová nad Váhom č. 32, tak ako bol súdu doručený dňa 15.02.2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.03.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K014906
Spisová značka: 7K/16/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Boris Šolc, nar.: 09.04.1968, trvale bytom
Borová 3295/36, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30,
036 01 Martin, značka správcu: S1486, takto
rozhodol
Odvoláva
JUDr. Marínu Gallovú, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, značka
správcu: S1486, z funkcie správcu úpadcu Boris Šolc, nar.: 09.04.1968, trvale bytom Borová 3295/36, 010 07 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudkyňa
K014907
Spisová značka: 1K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: BarCom spol. s r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice,
IČO: 36 217 085, právne zastúpený advokátom: JUDr. Milan Slebodnik, so sídlom Štúrova 20, 040 01 Košice, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Oravský priemyselný podnik, s. r. o., skrátený názov: OPP, s. r. o., Čimhová
10, 027 12 Liesek, IČO: 35 882 018, podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Oravský priemyselný podnik, s. r. o., skrátený názov: OPP, s. r. o.,
Čimhová 10, 027 12 Liesek, IČO: 35 882 018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 23.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014908
Spisová značka: 1K/6/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AUTOPROFI s.r.o., so sídlom Bellova 4, 031 01 Liptovský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mikuláš, IČO: 36 406 686, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Marianna Líšková, J. Janošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AUTOPROFI s.r.o., so sídlom Bellova 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36
406 686.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 23.3.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014909
Spisová značka: 10K/4/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka:
KOVEL KBK s.r.o., so sídlom Višňové 627,
013 23 Višňové, IČO: 47 601 981, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: KOVEL KBK s.r.o., so sídlom Višňové 627, 013 23 Višňové, IČO: 47 601
981.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, značka
správcu: S1744.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 10K/4/2020. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (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 konkurze sa
prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli
uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť
v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo
neprihliada. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Doručením
prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: 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,
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, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo
neprihliada (§ 28 ods. 4 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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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/. 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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 7, 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).
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.
Kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze
uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na
súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom,
ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva
dlžníka (§ 29 ods. 9, 10 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 24.3.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K014910
Spisová značka: 4K/24/2016
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, uznesením 4K/24/2016-1083 zo dňa 26.1. 2021 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854
140, vo výške 40.680,79 eur; 130,59 eur; 23.436,36 eur a 72,93 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok
vedené pod číslom 2757; 2758; 2759 a 2760, na veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.3. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K014911
Spisová značka: 8K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, uznesením 8K/9/2017-1602 zo dňa 8.2.
2021 potvrdil prevod pohľadávky veriteľa M 5 - trade, s.r.o., so sídlom Jurská cesta 6A/5544, 934 01 Levice, IČO:
31 449 077, vo výške 39.175,08 eur, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom
28/M-1, na veriteľa FDP Investments a. s., so sídlom
Mariánska 32/A, 900 31 Stupava, IČO: 35 756 951.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16.3. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K014912
Spisová značka: 5K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa
305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, uznesením 5K/15/2016-570 zo dňa 12.1. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu pre nedostatok podmienok konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.3. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K014913
Spisová značka: 4K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Rábik, nar. 21.10.1977, trvale
bytom Trnavská 1356/9, 010 08 Žilina, do 18.12.2014 podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Rábik, s
miestom podnikania Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 40 437 051, uznesením 4K/2/2016-173 zo dňa 19.2.
2021 zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.3. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K014914
Spisová značka: 3K/19/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Milo, nar. 15.8.1978, bytom
Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16,
010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu úpadcu, takto
rozhodol
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Odvoláva: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina z funkcie správcu úpadcu:
Martin Milo, nar. 15.8.1978, bytom Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K014915
Spisová značka: 3K/19/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Adamus, nar. 01.09.1968, bytom
A. Bernoláka 2168/31, 010 01 Žilina, správcom ktorého je BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010
01 Žilina, IČO: 44434774, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu úpadcu, takto
rozhodol
Odvoláva: BMK Konkurz, k.s., so sídlom kancelárie A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44434774 z funkcie správcu
úpadcu: Vladimír Adamus, nar. 01.09.1968, bytom A. Bernoláka 31, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K014916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISTROS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 127 / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 603 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/60/2018 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/60/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe – 3.kolo
JUDr. Lenka Ivanová, správca konkurznej podstaty úpadcu ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava,
IČO: 00 603 830, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B
(ďalej len „Úpadca“) ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 z.Z. Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu
v zmysle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR v spojení s ustanovením § 17 a § 22 Zákona
o dobrovoľných dražbách vyhlasuje tretie kolo opakovanej dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o
dražbe.
Článok I.
Navrhovateľ dražby
Navrhovateľom dražby je JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384,
zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky značka S 1811, správca
v konkurznom konaní na majetok úpadcu: ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5174/B, na majetok ktorého
bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.07.2019, sp. zn.. 37K/60/2018 vyhlásený konkurz.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa 22.07.2019.
Článok II.
Dražobník
Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako: „zákon o dobrovoľných dražbách“), a to:
JUDr. Lenka Ivanová, správca so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 51443384, správca zapísaný
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1811.
Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
V zmysle § 17 ods.1 písm. c/ zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je vyhlasovaná ako
opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách a je vyhlasované tretie kolo.
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční dňa 13.4.2021 so začiatkom otvorenia o 11,00 hod.. Miestom konania dražby je sídlo
kancelárie správcu na adrese Zelená 2, 811 01 Bratislava. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.
Článok V.
Označenie predmetu dražby
Predmetom dražby je nehnuteľnosť – pozemok s parc. č. 1073/1, druh pozemku ostatná plocha o výmere 18359
m², parcela registra C-KN o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 10000/18359 k celku, zapísaný na LV č. 6526 pre
k. ú. Devínska Nová Ves, obec BA-m. č. Devínska Nová Ves, okre Bratislava IV, Slovenská republika (ďalej aj ako
,,nehnuteľnosť“ alebo „predmet dražby“) zapísaný v súpise majetku oddelenej podstaty Úpadcu (zverejnený
dňa 30.09.2019 v Obchodnom vestníku č. 188/2019 v spojení s oznámením o opätovnom stanovení hodnoty
majetku zo dňa 27.11.2020).
Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby
Nehnuteľnosť sa nachádza v okrese Bratislava IV, obec Bratislava – m.č. Devínska Nová Ves, k. ú. Devínska
Nová Ves. Pozemok sa nachádza v okrajovej, poľnohospodárskej oblasti m.č. Devínska Nová Ves. Prístup
k pozemku je po verejnej spevnenej komunikácii, z ul. Mlynská. Pozemok nie je zastavaný ani využívaný.
Pozemok je rovinatý, zarastený náletovými rastlinami, nie je oplotený. Napojenie je možné na verejné rozvody
elektrickej energie a vody, prípojky na pozemku nie sú vybudované. Podľa územnoplánovacej informácie sa jedná
o lokalitu určenú na poľnohospodársku výrobu, stabilizované územie, kde sa ponecháva súčasné funkčné
využitie, neprípustné sú rodinné a bytové domy.
Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby
a/ Záložné práva: Záložné právo v prospech Ing. Peter Kučera na pozemok reg. C-KN parc.č. 1073/1 v podiele
10000/18359, podľa V-29858/18 zo dňa 08.10.2018. Uvedený záložný veriteľ je zabezpečený konkurzný veriteľ,
speňažením majetku záložné právo zanikne.
b/ Vecné bremená: Právo vedenia podzemnej prípojky NN cez pozemok parcelné číslo 1073/1 v rozsahu
vyznačenom v GP č.920/2003 zo dňa 12.1.2004 na dobu 20 rokov v prospech ESTRELLA a.s., IČO 35831821
podľa V-755/04 zo dňa 21.4.2004
c/ Nájomné práva viaznuce na predmete dražby: Na predmete dražby neviaznu žiadne nájomné práva.
Článok VIII.
Odhadná alebo zistená cena
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty
nehnuteľností č. 295/2020 zo dňa 27.09.2020, vyhotovený znalcom Ing. Mgr. Jana Pecníková, znalec v odbore
Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava,
zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
evidenčným číslom znalca 912690 (ďalej v texte len „Znalecký posudok“) na sumu: 580.000 EUR
(päťstoosemdesiattisíc eur).
Celková cena/všeobecná hodnota predmetu dražby: 580.000 EUR (päťstoosemdesiattisíc eur).
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
Najnižšie podanie: 406.000 EUR (slovom: štyristošesťtisíc eur).
Najnižšie prihodenie: 1000 EUR (slovom: jedentisíc eur).
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Článok X.
Dražobná zábezpeka
Výška zábezpeky: 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur).
Spôsob zloženia zábezpeky: bezhotovostný prevod alebo vklad na bankový účet dražobníka, v hotovosti
dražobníkovi, notárska úschova, banková záruka.
Bankové spojenie dražobníka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo bankového účtu: (IBAN): SK4183300000002601797181
Variabilný symbol: dátum narodenia alebo IČO
Poznámka pri vklade na bankový účet: Meno a priezvisko zložiteľa zábezpeky, 37K/60/2018- Dražba
Miesto zloženia dražobnej zábezpeky u dražobníka: Pred dražbou v kancelárii dražobníka na adrese Zelená 2,
811 01 Bratislava v čase od 09:00 hod. do 16.00 hod. po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. V deň konania
dražby: na mieste konania dražby najskôr 30 min. pred začatím dražby až do otvorenia dražby.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
1. pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške dražobnej
zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude
pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
2. pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky na účet
dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že suma bude pripísaná na účet
príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky;
3. predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške
dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený príklep (bez
ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť do 3 dní odo dňa
udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka;
4. predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na výšku podania) na
dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi;
5. pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka – doklad vystavený dražobníkom.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil
dražobnú zábezpeku najneskôr do 15 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby a to bezhotovostným
prevodom na účet označený účastníkom dražby.
Možnosť vrátenia dražobnej zábezpeky iným spôsobom: nie
Poznámka: zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani prostredníctvom platobnej karty.
V prípade neuhradenia ceny dosiahnutej vydražením v plnej výške v stanovenej lehote, celá dražobná
zábezpeka vydražiteľa prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods. 3 až ods. 5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom
na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako
6 640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Ak bola vydražiteľom zložená
dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
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dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa odsekov 4 až 5, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu
po
zaplatení
ceny
dosiahnutej
vydražením
vrátiť
vydražiteľovi
záručné
listy.
Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici
uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu
dražby, najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní
práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ
v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
Notárom osvedčujúcim priebeh dražby je JUDr. Ondrej Ďuriač, notársky úrad so sídlom Rajská 2336/3,
81108 Bratislava, notár.
Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby
Obhliadku predmetu dražby zabezpečuje správca. Termíny obhliadky predmetu dražby sú stanovené na:
1. 08.04.2021 o 10,00 hod..
2. 09.04.2021 o 12,00 hod..
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia u správcu vopred, najneskôr 07.04.2021 na tel. čísle 00421 908 376 145,
PO-PI: 9,00-16,00 hod.. V zmysle § 1 ods. 2 a § 13 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník
predmetu dražby povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch. Organizačné
opatrenia: preukázanie totožnosti.
Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách:
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´´(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.“
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
V Bratislave, dňa 24.03.2021
Dražobník/Navrhovateľ:
JUDr. Lenka Ivanová, správca

K014917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Griga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 620/3, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/120/2020 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/120/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 33OdK/120/2020 zo dňa 21.10.2020 bol JUDr. Marek Letkovský,
so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Anton Griga, nar.
25.06.1977, trvalý pobyt: Športová 620/3, 900 23 Viničné.
Správca oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
·
·
·

veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154, s celkovou prihlásenou
sumou vo výške 1082,50 EUR,
veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Boulevard
Hausmann 1, Paríž, Francúzsko, IČO: 542097902, s celkovou prihlásenou sumou vo výške 5859,87 EUR,
veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 1797,02 EUR,
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JUDr. Marek Letkovský, správca

K014918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schramová Linda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devínska Nová Ves 7238, 841 08 Bratislava-Devínska Nová
Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/538/2020 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/538/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania

Dňa 23.08.2019 Správca JUDr. Vojtech Agner, Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, S1690 vyhlásil I. kolo
ponukového konania na majetok dlžníka: 27OdK/538/2020, Linda Schramová, nar. 18. 02. 1986, trv. byt.
Bratislava – Devínska Nová Ves 7238, Slovenská republika, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a
zverejnené v OV č.46/2021 dňa 09.03.2021 na speňaženie nižšie uvedeného majetku:
-Majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 29/2021, deň vydania
12.02.2021, súpisová zložka č. 1
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 22.03.2021 do 14:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 23.03.2021 o 14:00 hod. Do kancelárie Správcu boli doručené 2
obálky so záväznými ponukami záujemcov. Po otvorení obálok Správca skonštatoval, že ponuka č. 2 spĺňa
všetky podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a zároveň obsahuje najvyššiu ponúknutú sumu.
Na základe vyššie uvedeného, Správca za víťaznú určil ponuku č. 2

V Bratislave, dňa 24.03.2021
JUDr.Vojtech Agner, správca dlžníka

K014919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lívia Fichtlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Pántoch 9, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK436/2019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/436/2019S289
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

35

Obchodný vestník 61/2021
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty dlžníka Lívia Fichtlová, nar. 30.1.1964, Na pántoch 9, 831 08 Bratislava vyhlasuje
v zmysle§ 167n, §167p zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. ponukové konanie na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka , ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 52/2021 zo
dňa 17.3.2021, K013035
Súpisová zložka majetku č.1
Všeobecná podstata
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve dlžníka
Deň zápisu: 14.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Opis:

Parcela registra E, parc.č 1371 o výmere 6.377m2, orná pôda
Okres Spišská Nová Ves, Obec Smižany, k.ú. Smižany, vedené na LV 2060

Spoluvlastnícky podiel: 1/20
Súpisová hodnota: 1.300 .-Euro
Podmienky verejného ponukového konania :
1/Na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2/Záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-37OdK436/2019 neotvárať“ na
adresu správcu : JUDr. Tomáš Vaňo, Záhumenská 23, 841 06 Bratislava.
Ponuka musí obsahovať:
a/Identifikačné údaje záujemcu , pri záujemcovi- fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu,
obchodné meno, miesto podnikania a IČO, výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, pokiaľ je
daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží identifikačné údaje, pri
záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra.
b/predmet kúpy- označenie súpisovej zložky, podľa špecifikácie zverejnenej v obchodnom vestníku
c/návrh kúpnej ceny
d/doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu zálohy celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu
Každý záujemca môže podať jednu ponuku,
Informácie o predmete ponukového konania sú k dispozícii u správcu na tel. č. 0903721681.
V prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
3/Prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu a v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, vedený v CSOB a.s. IBAN SK30 7500 0000 0009 0206 9533, s variabilným číslom
374362019.
4/Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 10 pracovných dní od skončenia lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam úspešným účastníkom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky ponúkanej
kúpnej ceny, o čom správca zverejní oznam v obchodnom vestníku a informuje aj víťazného záujemcu.
5/Správca si vyhradzuje právo toto ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo odmietnuť
všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením ponukového konania sa považujú predložené
ponuky na odmietnuté.
6/S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu do 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania,
okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije právo vykúpiť majetok s konkurznej podstaty § 167r ZKR.
7/Neúspešnému záujemcovi správca vráti zálohu na kúpnu ceny v lehote 10 dní od oznámenia výsledku
ponukového konania v obchodnom vestníku
JUDr. Tomáš Vaňo
Správca289

K014920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Sekerková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K70/2016S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/70/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr.Tomáš Vaňo, 289, so sídlom Záhumenská 23, Bratislava, správca úpadcu
Ľubica Sekerková, nar. 26.5.1976, bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, týmto oznamujem
veriteľom, podľa § 96 ods.2 ZKR zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh.
Ppohľadávky proti podstate sú nasledovné:
1/Odmena správcu
Podľa § 87 ods.2 písm.a/ a § 12 ods.1 zák č.665/2005 Z.z. vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej
osoby
do konania prvej schôdze veriteľov
DPH20%

663,88.-EUR
132,77.-EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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796,65.-EUR

2/Poplatok za konkurzné konanie
§ 8 ods.3 zák 71/1991Z.z. 0,2% zaokr.
Pohľadávky

proti

podstate

5.-EUR
spolu

801,65.-EUR

JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K014921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Baumann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6161/20, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK9/2020S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/9/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č.1
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 23.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Pozemok, zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C, parc.č.731 o rozlohe 396m2, zapísané na LV 1581,
k.ú. Dolné Krškany, okres Nitra
Majetkový podiel 1/20
Súpisová hodnota: 800.-EUR

Súpisová zložka majetku č.2
Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 23.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Pozemok, záhrada, parcela registra C, parc.č.731/1 o rozlohe 1.092m2, zapísané na LV 1581, k.ú. Dolné
Krškany, okres Nitra
Majetkový podiel 1/20
Súpisová hodnota: 1.500.-EUR
Súpisová zložka majetku č.3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu: majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu: 23.3.2021
Typ súpisovej položky majetku: nehnuteľný majetok
Rodinný dom, postavený na parcele. č..731 o rozlohe 396m2, parcela registra C, súp. č. 207, zapísané na LV
1581, k.ú. Dolné Krškany, okres Nitra
Majetkový podiel 1/10
Súpisová hodnota: 7.000.-EUR

JUDr, Tomáš Vaňo
Správca 289

K014922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kučera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 2386/11, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2020 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/237/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súvislosti s §167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v konkurznom konaní úpadcu
Roman Kučera, Radlinského 2386/11, 90101 Malacky, narodený: 20.09.1970.
Do všeobecnej podstaty úpadcu patria nasledovné položky:
Renault Megane, MA492EG, VIN: VF1LMSFC535209687, farba šedá metalíza, kategória M1, druh PHM: nafta,
dátum prvej evidencie: 12.07.2006.
Motorové vozidlo je v zlom technickom stave - nemá platnú technickú ani emisnú, dočasen vyradené z cestnej
premávky, v motorovom vozidle sa nenachádza motor, predné svetlá a predná náprava je v havarijnom stave.
Motorové vozidlo je vhodné na náhradné súčiastky.
Súpisová hodnota vozidla: 100 Eur
v Bratislave dňa 25.03.2021 Mgr. Filip Osvald - správca

K014923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Mihoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3081/49, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/438/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/438/2020
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Lucia Mihoková, nar. 05.04.1981, trv. byt. Jána Stanislava 3081/49, Bratislava,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lucia Mihoková, nar. 05.04.1981, trv. byt. Jána Stanislava
3081/49, Bratislava, zrušuje.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K014924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krcho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 5738/50, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2018_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Zvara, správca úpadcu Ján Krcho, nar. 23.06.1984, trvale bytom Jiráskova ul. 5738/50, 917 02
Trnava, v konkurze vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 8K/55/2018 oznamuje v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, že
do zoznamu pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
zapísaná pohľadávka veriteľa:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 06 Bratislava, IČO: 00 215 759:
- pohľadávka prihlásená po základnej prihlasovacej lehote pod por.č. 3 - v sume 280,00 EUR

Mgr. Peter Zvara, správca

K014925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T – IN s.r.o. (TENZONA INVEST s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 896 981
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/32/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty týmto v súlade s uložením záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 22.10.2019, ktorým zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil
majetok úpadcu T – IN s.r.o. (TENZONA INVEST s.r.o.), so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 896
981 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Zmluvou o postúpení pohľadávky prevedený majetok úpadcu zapísaný pod poradovým
číslom 2. zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 9/2016 zo dňa 15.01.2016
pod položkou K000782 v znení aktualizácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 63/2019 zo dňa 29.03.2019
pod položkou K026887.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne (osobne alebo doporučenou zásielkou) na adresu kancelárie
správcu Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA - konkurz 4K/32/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo
dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň
pracovného voľna za 10. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávky. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100,00 EUR najneskôr
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v deň podania ponuky na účte IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať
nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy - „pohľadávka T – IN s.r.o.“
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie majetku úpadcu
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 100,00 EUR ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku na IBAN:
SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich, podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, ktoré znenie dohody zašle správca na žiadosť záujemcu
v elektronickej podobe
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený
záloh ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané
ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky
doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na
ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a následne predmetnú ponuku schváli
zástupca veriteľov v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 22.10.2019.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Zmluvy o postúpení pohľadávky za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100,00 EUR najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote určenej
správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške
100,00 EUR zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle
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Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail:
spravcovska@fardouspartners.com.

V Bratislave, dňa 25.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sedláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 32, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/26/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/26/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Lukáš Sedláček, nar. 22.11.1988, bytom
Osuského 32, 851 01 Bratislava, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 3. posch., 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.

V Bratislave, dňa 25.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K014927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOM line spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská cesta 7 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 396 399
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
č. 001/2021

Označenie dražobníka:

LEGATOs Recovery k.s.

Mierová 650/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovenská republika
IČO: 47 256 184
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1508/B
zastúpená: Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Navrhovateľ dražby:

LEGATOs Recovery k.s.

Mierová 650/56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Slovenská republika
IČO: 47 256 184
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1508/B
zastúpená: Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Dátum konania dražby:

Miesto konania dražby:
poschodie
Kolo dražby:

15.04.2021

Čas otvorenia dražby: 13:00 hod.

SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen, zasadacia miestnosť 1.
druhá opakovaná dražba

Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby je:
- pozemok parcela registra "C" č.382/4 o výmere 17171 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
zapísaná na liste vlastníctva č.716, katastrálne územie Dolné Rykynčice, obec Rykynčice, okres Krupina (ďalej
len „predmet dražby“).
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Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádzaj v obci Rykynčice (k. ú. Dolné Rykynčice), okres Krupina v jeho okrajovej časti a sú
využívané ako prístupový pozemok k hospodárskym budovám a pivniciam, ktoré sa na ňom nachádzajú.
Rykynčice majú cca 280 obyvateľov. V obci je základná občianska vybavenosť.
Miesto je nie zaťažené negatívnymi vplyvmi. Realitný trh je v oceňovanej časti obce slabý, ponuka prevažuje nad
dopytom. Využitie takéhoto pozemku je otázne. Niektoré jeho okrajové časti by mohli byť využiteľné na výstavbu
rodinných domov, alebo iných stavieb. Hospodárske stavby s cudzími vlastníkmi umiestnené na pozemku
význačne obmedzujú využitie parcely.

Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok sa nachádza v okrajovej časti obce Rykynčice, v rámci zastavanej plochy obce. Prístupný je po
spevnenej asfaltovej komunikácii. Z dvoch strán je pozemok lemovaný spevnenými cestami. Pozemok je
trojuholníkového tvaru s množstvom menších parciel bez listu vlastníctva, ktoré ho prerušujú a tým predmetná
parcela netvorí kompaktný celok. Na spomínaných menších parcelách sú postavené staré hospodárske budovy,
ktoré sú v rôznom stupni opotrebovania, väčšina z nich je užívaniaschopná. Na pozemku sú aj pivnice, vyhĺbené
do protiľahlého kopca a parcela slúži ako prístupový pozemok k nim. Toto je zohľadnené aj v koeficiente
redukujúcich faktorov. Využitie takéhoto pozemku je otázne. Niektoré jeho okrajové časti by mohli byť využiteľné
na výstavbu rodinných domov, alebo iných stavieb.
Z inžinierskych sietí sa v blízkosti nachádzajú rozvody NN, cez pozemok vedie vodovod. Pozemok je zväčša
zatrávnený, s časti zarastený rôznymi porastami od kríkov až po stromy.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., oznamuje o začatí realizácie zmluvného záložného práva formou
dobrovoľnej dražby na CKN par. č. 382/4 - P 152/2015 zo dňa 7.12.2015-zap. do KN dňa 9.12.2015-pvz. 93/15
Uznesením Okresného súdu Bratislava I 8K 1/2017 bol vyhlásený konkurz na nehnuteľnosť: KNC parc. č. 384/2,
správcom konkurznej podstaty je LEGATOs Recovery k.s., Bratislava, IČO 47256184 v prospech Slovenská
záručná a rozvojová banka a. s. Bratislava, IČO 00682420 - P 112/2018 z 19.11.2018 do KN zapísané
20.11.2018 - 65/18
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 003/2020 dražobníkom LEGATOs Recovery k.s., Bratislava, IČO 47256184 v
prospech navrhovateľa dražby LEGATOs Recovery k.s., Bratislava, IČO 47256184 na nehnuteľnosť: KNC parc. č.
382/4 - P 83/2020 zo 7.10.2020 do KN zapísané 8.10.2020 - 59/20
ČASŤ C: ŤARCHY
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 80645-2011 v prospech oprávneného Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava zriaďuje záložné právo na nehnuteľnosti a to CKN par.č.
382/4- Záložná zmluva zo dňa 12.1.2012- V 990/2011- pvz.2/12
Zmluva o zriadení záložného práva č. 113136-2013 v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
Bratislava, IČO:00682420 na nehnuteľnosť: - par. č. 382/4, V920/13 z 20.8.2013 - 30/13
Daňový úrad Bratislava vydáva rozhodnutie o zriadení záložného práva na zabezpečenie daňového nedoplatku č.
100355523/2017 na nehnuteľnosť: KNC parc. č. 382/4 - P 51/2017 z 3.4.2017 do KN zapísané 4.4.2017 - 13/17
Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti 100765791/2017 - Z 587/2017 z 5.4.2017 do KN zapísané 10.5.2017 19/17
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Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku: 81/2019
Meno znalca: Ing. Peter Villant
Dátum vyhotovenia: 06.05.2019
Všeobecná hodnota: 29 900,00 €

Najnižšie podanie:

17 940,00 €

Minimálne prihodenie:

200,00 €

Výška dražobnej zábezpeky:

4 000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK34 0200 0000 0034 2449 6453 vedený v VÚB a.s. VS:
0012021,
2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese LEGATOs Recovery k.s., Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
3. banková záruka,
4. notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka v prospech dražobníka s výhradou
prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom, notárska úschova v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice
o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

Lehota na zloženie:

Do otvorenia dražby

Spôsob vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy. Listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného
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odkladu vráti účastníkovi dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet
dražobníka č. IBAN SK34 0200 0000 0034 2449 6453 vedený v VÚB a.s. VS: 0012021. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2020 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas:
Obhliadka 1: 12.04.2021 o 11:00 hod
Obhliadka 2: 13.04.2021 o 11:00 hod

Organizačné opatrenia:
Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom;
záujem je potrebné oznámiť najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0905 895 510.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Mgr. Debnárová Katarína, notár so sídlom: Nám. sv. Trojice 9, 969 01 Banská Štiavnica

Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
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dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba
odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s
odovzdaním predmetu dražby

Poučenie:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena T tohto oznámenia o dražbe sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 1 písmena T
tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať
riadnu obhliadku predmetu dražby.

Za Dražobníka:

Za Navrhovateľa:

V Bratislave, dňa 25.03.2021

V Bratislave, dňa 25.03.2021
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LEGATOs Recovery k.s.

LEGATOs Recovery k.s.

Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

Mgr. Zuzana Gregáňová, komplementár

K014928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sedláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 32, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/26/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/26/2021
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: Lukáš Sedláček, nar.
22.11.1988, bytom Osuského 32, 851 01 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 15.03.2021, sp. zn. 33OdK/26/2021, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 56/2021 zo dňa 23.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 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 Lukáš Sedláček, born: 22.11.1988, residency at Osuského 32, 851 01 Bratislava, our duty is to
inform you, that the District Court in Bratislava I. Dated 15.03.2021 No. 33OdK/26/2021, and promulgated in
the Commercial bulletin No. 56/2021 from 23.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of
office Dunajská 4, 811 08 Bratislava as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s 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
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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).
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 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).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 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
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reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 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).
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. 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,
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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.

Bratislava, 25.03.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K014929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuplatová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 292, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/263/2020 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/263/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Šuplatová, nar.: 29.08.1945, trvale bytom
Kráľová pri Senci 292, 900 50 Kráľová pri Senci, okr. Senec, týmto podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Opis súpisovej zložky majetku – Iná majetková hodnota
poradie súpisovej zložky majetku
1
v súpise konkurznej podstaty:
popis:
obchodný podiel
právnická osoba:
MEDIOPHARM, spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 096 493
verejný register:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 12328/B
nominálna/menovitá hodnota a mena:
1.327,76 EUR (40%)
súpisová hodnota majetku a mena:
0,- EUR

V Bratislave, dňa 25.03.2021.

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K014930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefčík Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modra 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/299/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/299/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie: Krížna 38, 811 07 Bratislava ako správca dlžníka Eugen Šfefčík, nar.:
30. 05. 1974, trvale bytom 900 01 Modra, ok. Pezinok (ďalej len „dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 05 Bratislava – Petržalka, IČO: 35724803 pohľadávku vo
výške 8.135,38 (istina s príslušenstvom) bola u správcu uplatnená prihláškou (doručenou elektronicky dňa
17.03.2021), tj. po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K014931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Mikeska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Schneidera Trnavského 1999/20, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1960
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/479/2020 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/479/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

1st restructuring, k. s., správca dlžníka: Václav Mikeska, nar.: 02. 04. 1960, trv. byt. M. Schneidera
Trnavského 1999/20, Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
27OdK/479/2020, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
1st restructuring, k.s., správca.

K014932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kočíšková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 16697/12C, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/62/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/62/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Monika Kočíšková, nar. 24. 04. 1965, trv. Bytom Hrachová
16697/12C, 821 05 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
33OdK/62/2020, v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty. Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

54

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K014933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Najvirt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 11, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2015 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1695, správca
úpadcu Igor Najvirt, narodený 01.06.1956, trvale bytom M. Rázusa 2748/11, Malacky 901 01, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
DôVERA zdravotná poisťovňa, so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436, v celkovej prihlásenej
sume vo výške 8992,68 €. Zo dňa 27.04.2015
Československá obchodná banka, so sídlom Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140, v celkovej prihlásenej
sume vo výške 5096,99 €. Zo dňa 09.07.2015
Slovenská legálna metrológia, so sídlom Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, IČO: 37 954 521, v celkovej
prihlásenej sume vo výške 233,22 €. Zo dňa 23.08.2017
Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica, IČO: 37 954 521, v celkovej
prihlásenej sume vo výške 11 275,36 €. Zo dňa 27.10.2017
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005
boli prihlásené pohľadávky zapísané do zoznamu pohľadávok.

Z.

z.

o

konkurze

a

reštrukturalizácii

V Bratislave, dňa 22.03.2021
JUDr. Martin Malich, správca

K014934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Najvirt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 11, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2015 S1695
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
3K/9/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Igor Najvirt, č.k. 3K/9/2015 v súlade s ustanovením §96 ods.2 zákona
č.7/2005 Z.z. oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. JUDr.
Martin Malich

K014935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Golier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 524/14, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/80/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/80/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Branislav Golier, narodený
28.04.1979, trvale bytom Hurbanova 524/14, 905 01 Senica v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Ábrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2441/46, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/300/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/300/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Štefan Ábrahám,
narodený 16.05.1973, trvale bytom Nová Ves 2441/46, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným
menom Štefan Ábrahám, IČO: 43 606 725, s miestom podnikania Júliusa Lőrincza 2134/6, 929 01 Dunajská
Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.10.2011, pod číslom konania 25OdK/300/2020 S1705
vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov

I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 3/2021 zo dňa
07.01.2021.

Hnuteľný majetok
Súpisová položka popis hnuteľného značka
stav
majetku č.
majetku
1
osobné vozidlo ŠKODA ŠKODA 120 v
LS/-/premávke
2
osobné vozidlo DAEWOO RACER TF v
19/-/premávke
3
osobné vozidlo ŠKODA 105 S/-/v
premávke
4
osobné vozidlo ŠKODA FELICIA EFF v
613/613/premávke
5
osobné vozidlo AGADOS HANDY 13 v
400 HANDY/13/premávke

VIN
2071222

EVČ

rok
výroby
DS045AZ 1999

KLATF19G1JB228066 DS686BM 1989

farba
Červená

Súpisová
hodnota
500,- €
500,- €

TMB10M00SF2997426 DS337AZ 1984

Šedá
metalíza
Fialová

TMBEFF613W7773432 DS382BR 1998

Červená

300,-€

TKXH131759ANS0071 DS341YJ 2009

Šedá

200,-€

500,-€

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 500,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 2 je 500,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 3 je 500,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 4 je 300,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 5 je 200,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
25OdK/300/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K014937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brigita Ábrahámová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 5910/63, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/377/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/377/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Brigita
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ábrahámová, nar.: 16.07.1977, Kračanská cesta 5910/63, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou pod IČO: 41 894 057, ku dňu: 15.10.2007, sp. zn. 25OdK/377/2020 vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

II. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 35/2021 zo dňa
22.02.2021.

Hnuteľný
majetok
Súpisová
položka
majetku č.
1

popis
značka
hnuteľného
majetku
osobné vozidlo ŠKODA
FAVORIT
LS/-/-

stav

VIN

EVČ

V
TMBAEA300P0614997
135 premávke

rok
farba
výroby

DS759AE 1992

Modrozelená
tmavá

Súpisová
hodnota
100,- €

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 100,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
25OdK/377/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K014938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vanek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátov 96, 908 49 Kátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Peter Vanek,
narodený 11.09.1973, trvale bytom 908 49 Kátov 96, sp. zn. 26OdK/69/2020 vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 22/2021 zo dňa
03.02.2021.
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Hnuteľný majetok
Súpisová
položka popis
hnuteľného značka stav VIN
majetku č.
majetku
1
osobné vozidlo
ŠKODA
TMB12M00LF3116528

Deň vydania: 30.03.2021

EVČ

rok
výroby
SI865AG -

farba Súpisová
hodnota
100,- €

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 100,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
26OdK/69/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“
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_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K014939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 309/8, 908 85 Brodské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/270/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/270/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Dušan Daniel,
narodený 07.09.1973, trvale bytom Nádražná 309/8, 908 85 Brodské, štátny občan SR, podnikajúceho pod
obchodným menom Dušan Daniel, IČO: 44 099 665, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3240/68, 908 51
Holíč, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.05.2015, pod číslom konania 25OdK/270/2020 S1705
vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov

I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 218/2020 zo dňa
11.11.2020.

Súpisová položka majetku č. 1 – nehnuteľný majetok

Rodinný dom
Popis: rodinný dom
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Orientačné a popisné číslo domu: 494
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 455
Súpisné číslo: 494
Parcelné číslo: 7701/10
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/20

Deň zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: 29.10.2020
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - majetok patriaci Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu, preukázané vlastníctvo Dlžníka
Opis tiarch:
- Bez tiarch

Hodnota súpisovej položky: 4.000,- EUR

Súpisová položka majetku č. 2 – nehnuteľný majetok

Zastavaná plocha a nádvorie

Popis: zastavaná plocha a nádvorie
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 8544
Parcelové číslo: 7701/3
Parcela: registra "C" evidované na katastrálnej mape
Výmera: 342 m2
Umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je dvor
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8

Hodnota súpisovej položky: 4.200,- EUR

Súpisová položka majetku č. 3 – nehnuteľný majetok

Zastavaná plocha a nádvorie

Popis: zastavaná plocha a nádvorie
Obec: Kúty
Okres: Senica
Štát: SR
Názov katastrálneho územia: Kúty
Číslo listu vlastníctva: 8544
Parcelové číslo: 7701/10
Parcela: registra "C" evidované na katastrálnej mape
Výmera: 104 m2
Umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8

Hodnota súpisovej položky: 1.250,- EUR

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 4.000,-EUR,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 2 je 4.200,-EUR,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 3 je 1.250,-EUR
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a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
25OdK/270/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým zložkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca
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K014940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galbavá Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adama Trajana 29, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/165/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/165/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca konkurznej podstaty dlžníka týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

1. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO:
35724803 v celkovej sume 1266,53 EUR.

JUDr. Hana Sopko, správca

K014941
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
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 oddelenej podstaty dlžníka: Alexandra Vašková, narodená 10.05.1990,
trvale bytom 908 51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Alexandra Vašková, IČO: 47 867 949, s
miestom podnikania Priateľstva 614/4, 908 51 Holíč, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od
15.03.2020 do 15.03.2023 (ďalej len „Dlžník“).

1.Predmetom predaja je majetok zapísaný v oddelenej podstate (Slovenská republika – Daňový úrad Trnava) pod
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súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV pod č. 56/2021, deň vydania 23.03.2021
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:
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

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 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS:
2562021, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie
Alexandra Vašková, 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.
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3.5 Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na
ktorý 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
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: 25.03.2021

V Trnave dňa 25.03.2021
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K014942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šípošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 646, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1974
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/121/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Andrea Šípošová, nar. 18.09.1974, trvale bytom Šoporňa 646, 925 52 Šoporňa,
podnikajúceho pod obchodným menom Andrea Šípošová, s miestom podnikania Váhovce 925 62, IČO: 44 447
221, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2009, oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
27. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, vo
výške 740,36 €.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K014943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Rozbeská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/317/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/317/2020
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Michaela Rozbeská, narodená 18.07.1991, trvale bytom 921 01 Piešťany, týmto
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Michaela Rozbeská, narodená 18.07.1991, trvale bytom
921 01 Piešťany, zrušuje.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K014944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lívia Šimanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Sambucusa 3437/39, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/348/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mgr. Lívia Šimanová, narodená 11.06.1977, trvale bytom Ulica Jána
Sambucusa 3437/39, 917 01 Trnava, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Lívia Šimanová, narodená 11.06.1977, trvale bytom
Ulica Jána Sambucusa 3437/39, 917 01 Trnava, zrušuje.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K014945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FAPO, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 226 556
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/13/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty týmto v súlade s uložením záväzného
pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2020, ktorým zabezpečený veriteľ uložil správcovi pokyn, aby
speňažil majetok úpadcu FAPO, spo. s r.o. v konkurze, so sídlom ul. 29. augusta 9/9, 924 00 Galanta, IČO:
36 226 556 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Zmluvou o postúpení pohľadávok prevedený majetok úpadcu zapísaný pod poradovým
číslom 30. – 59. ako súbor pohľadávok, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2019 zo dňa 11.11.2019 pod
položkou K097244.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
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c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne (osobne alebo doporučenou zásielkou) na adresu kancelárie
správcu Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„PONUKA - konkurz 28K/13/2018 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod.
odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na
deň pracovného voľna za 10. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o postúpení pohľadávok. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100% navrhovanej
kúpnej ceny najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN: SK41 0200 0000 0022 9449 3857 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy - „súbor pohľadávok FAPO, spol. s r.o. v konkurze“
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súboru pohľadávok
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 100% navrhovanej kúpnej ceny ako finančnej zábezpeky za odkúpenie
majetku na IBAN: SK41 0200 0000 0022 9449 3857 vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich, podpísané
oprávnenou osobou
g) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom, ktoré znenie dohody zašle správca na žiadosť záujemcu
v elektronickej podobe
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradený
záloh ako finančnej zábezpeky za odkúpenie majetku
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
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3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí za účasti zabezpečeného veriteľa a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne
správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach
ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového
konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a následne predmetnú ponuku schváli
zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 23.11.2020.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Zmluvy o postúpení pohľadávok za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100% navrhovanej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote určenej
správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške
100% navrhovanej kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná
pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail:
spravcovska@fardouspartners.com.

V Bratislave, dňa 25.03.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K014946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OPLAN, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 863 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/23/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/23/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť tretí čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36K/23/2017 na majetok úpadcu: OPLAN
s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 44 863 217, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 35288/T (ďalej v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, správca konkurznej podstaty Úpadcu,
v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 v spojení s § 97 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a. s., sídlo:
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 a zámer zostaviť tretí čiastkový rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
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
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. 4 ZKR „Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Katarína Hulková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 819/44, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/261/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/261/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Katarína Hulková, nar. 27.5.1965, bytom 921 01
Piešťany, Letná 819/44, oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/261/2020 S1946 je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia
možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K014948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Todorovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adama Trajana 4753/24, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/86/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Iveta Todorovič, narodená
22.12.1960, trvale bytom Adama Trajana 4753/24, 921 01 Piešťany v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Gažo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leopoldov 920 41, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/123/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Róbert Gažo, narodený
17.08.1970, trvale bytom 920 41 Leopoldov v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Borsányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 37, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/138/2020 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Tibor Borsányi, narodený
03.01.1989, trvale bytom 925 07 Mostová 37 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
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V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Rigó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná ulica 406/35, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/138/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Mário Rigó, narodený
27.12.1977, trvale bytom Obchodná ulica 406/35, 930 39 Zlaté Klasy v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PNEUMAT INTERNATIONAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská 699/8, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 443 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2013 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Václav Sosna správca konkurznej podstaty úpadcu: PNEUMAT INTERNATIONAL s.r.o., Galantská 699/8,
Dunajská Streda, IČO: 31 443 320, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "ZKR") a na základe súhlasu
s vylúčením súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty, ktorý správcovi udelil zabezpečený
veriteľ Prima banka Slovensko, a.s. ako príslušný orgán, správca ku dňu 18.2.2021 vylúčil zo súpisu majetku
oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 128/2013 zo dňa 4.7.2013, súpisovú
zložku majetku č. 1 až č.31:
1. Peňažná pohľadávka, suma: 4,74 eur, dlžník: AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 821 04
Bratislava, IČO: 35 818 913, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 4,74 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
2. Peňažná pohľadávka, suma: 521,42 eur, dlžník: AHOLD Retail Slovakia, k.s., Ivánska cesta 12, 821 04
Bratislava, IČO: 35 818 913, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 521,42 eur; zabezpečený
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veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
3. Peňažná pohľadávka, suma: 1.337,08 eur, dlžník: ATACKAR s.r.o., M.R.Štefánika 12, 010 01 Žilina, IČO:
36 442 399, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 1.337,08 eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank
Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
4. Peňažná pohľadávka, suma: 169,74 eur, dlžník: AUTOTREND, s.r.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 594, 816, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 169,74 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
5. Peňažná pohľadávka, suma: 1.022,67 eur, dlžník: AUTOTREND, s.r.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 594, 816, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 1.022,67 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
6. Peňažná pohľadávka, suma: 3.183,57 eur, dlžník: AUTOTREND, s.r.o., Námestie SNP 15, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 594, 816, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 3.183,57 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
7. Peňažná pohľadávka, suma: 129,67 eur, dlžník: AUTOTREND Tech, s.r.o., Rybničná 61, 831 06 Bratislava,
IČO: 36 684 520, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 129,67 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
8. Peňažná pohľadávka, suma: 183,88 eur, dlžník: AUTOTREND Tech, s.r.o., Rybničná 61, 831 06 Bratislava,
IČO: 36 684 520, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 183,88 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
9. Peňažná pohľadávka, suma: 878,78 eur, dlžník: BELLARIA – Trans – Tour, spol. s r.o., Z. Kodálya 769/29,
924 00 Galanta, IČO: 36 229 890, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 878,78 eur;
zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
10. Peňažná pohľadávka, suma: 8.239,48 eur, dlžník: BELLARIA – Trans – Tour, spol. s r.o., Z. Kodálya 769/29,
924 00 Galanta, IČO: 36 229 890, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 8.239,48 eur
zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
11. Peňažná pohľadávka, suma: 916,28 eur, dlžník: BOAN pneu s.r.o., Vajanského 597/8, 902 01 Pezinok, IČO?
43 791 344, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 916,28 eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank
Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
12. Peňažná pohľadávka, suma: 251,69 eur, dlžník: Clean Car Servis s.r.o., Kračanská cesta 690/23, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 45 002 401, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 251,69 eur;
zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
13. Peňažná pohľadávka, suma: 56,20 eur, dlžník: DANUBIUS Center s.r.o., Hadovská cesta 19, 945 01
Komárno, IČO: 35 949 023, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 56,20 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
14. Peňažná pohľadávka, suma: 2.400,- eur, dlžník: Nagy Alexander, 930 32 Orechová Pôtoň č. 377, právny
dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 2.400,- eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.,
pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
15. Peňažná pohľadávka, suma: 1.851,62 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 1.851,62 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
16. Peňažná pohľadávka, suma: 3.740,61 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 3.740,61 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
17. Peňažná pohľadávka, suma: 4.124,69 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 4.124,69 eur; zabezpečený veriteľ:
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Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
18. Peňažná pohľadávka, suma: 4.709,16 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 4.709,16 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
19. Peňažná pohľadávka, suma: 5.963,98 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 5.963,98 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
20. Peňažná pohľadávka, suma: 6.624,39 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 6.624,39 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
21. Peňažná pohľadávka, suma: 8.205,64 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 8.205,64 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
22. Peňažná pohľadávka, suma: 8.747,17 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 8.747,17 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
23. Peňažná pohľadávka, suma: 13.359,31 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 13.359,31 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
24. Peňažná pohľadávka, suma: 19.062,46 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 19.062,46 eur zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
25. Peňažná pohľadávka, suma: 20.304,56 eur, dlžník: Pneumat CZ, s.r.o., Rybárny 144, 686 01 Uherské
Hradiště, ČR, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 20.304,56 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
26. Peňažná pohľadávka, suma: 883,29 eur, dlžník: Retail Value Stores, a.s., Panónska cesta 16, 851 04
Bratislava, IČO: 43 768 083, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 883,29 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
27. Peňažná pohľadávka, suma: 44,50 eur, dlžník: STAVIL PLUS, s.r.o., Povodská cesta 7, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 36 268 691, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 44,50 eur; zabezpečený veriteľ:
Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
28. Peňažná pohľadávka, suma: 14,94 eur, dlžník: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61
Bratislava, IČO: 31 321 828, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 14,94 eur; zabezpečený
veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
29. Peňažná pohľadávka, suma: 399,90 eur, dlžník: VAV TRADE s.r.o., Fučíkova 21, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
36 272 361, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 399,90 eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank
Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
30. Peňažná pohľadávka, suma: 551,98 eur, dlžník: VAV TRADE s.r.o., Fučíkova 21, 925 21 Sládkovičovo, IČO:
36 272 361, právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 551,98 eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank
Slovensko, a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
31. Peňažná pohľadávka, suma: 330,97 eur, dlžník: WORX, s.r.o., Poľná 23, 811 08 Bratislava, IČO: 35 839 414,
právny dôvod vzniku: predaj tovaru, súpisová hodnota: 330,97 eur; zabezpečený veriteľ: Sberbank Slovensko,
a.s., pohľadávka č.15 podľa zoznamu pohľadávok
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Dôvod vylúčenia majetku:
Vylúčenie majetku zo súpisu na základe súhlasu príslušného orgánu podľa § 81 ods. 1 ZKR z dôvodu nemožnosti
speňaženia majetku.

JUDr. Václav Sosna
správca

K014953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alexandra Janktová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 582/8, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/210/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Ing. Alexandra Janktová,
narodená 19.09.1982, trvale bytom Trnavská 582/8, 919 04 Smolenice v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Prokopcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6007/15, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/284/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/284/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Vlasta Prokopcová,
narodená 26.04.1961, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6007/15, 917 02 Trnava v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Szalayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 792, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/358/2019 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/358/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, správca úpadcu: Helena Szalayová,
narodená 21.08.1983, trvale bytom Malý Lég 792, 930 37 Lehnice v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, 25.03.2021
Mgr. Marcela Turasová, správca

K014956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 224
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/70/2015 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/70/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Typ súpisovej zložky majetku:
3.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Dlžník: Cityfarma Slovakia, a. s. M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:35 836 814
Celková suma: 185 600 € Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Peňažná pohľadávka na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 02. 01. 2009
Hodnota: 185 600 €
Dátum zapísania do súpisu: 17. 03. 2016

4.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Dlžník: Cityfarma Slovakia, a. s. M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:35 836 814

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku: Peňažná pohľadávka na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 02. 01. 2008 a jej
dodatku č. 1 zo dňa 01. 04. 2009
Dátum zapísania do súpisu: 17.03. 2016

5.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Dlžník: Cityfarma Slovakia, a. s. M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:35 836 814
Celková suma: 621 460 € Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Peňažná pohľadávka na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 01. 04. 2009
Hodnota: 621 460 €
Dátum zapísania do súpisu: 17.03. 2016

6.
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
Dlžník: Cityfarma Slovakia, a. s. M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:35 836 814
Celková suma: 709 400 € Mena: Euro Právny dôvod vzniku: Peňažná pohľadávka na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 02. 01. 2010
Hodnota: 709 400 €
Dátum zapísania do súpisu: 17.03. 2016

Súpisová zložka pôvodne zapísaná v OV č. 59/2016
Dôvod vylúčenia: súhlas s vylúčením udelený od príslušných orgánov podľa § 81 ods. 2 ZKR
JUDr. Matúš Košara
správca

K014957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál PDP Veľké Uherce 3 / 0, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/7/2020 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/7/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca úpadcu
AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o., so sídlom Areál PDP Veľké Uherce 3, 958 41 Veľké Uherce, IČO: 34
134 441 (ďalej len ako „Úpadca“), zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.05.2021 o 10.00 hod. v kancelárii správcu
na ulici Čsl. armády 84/22 v Novom Meste nad Váhom na 1.poschodí budovy.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
4. Rôzne
5. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov začne o 09.30 hod. Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej
pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov
zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia – fyzické osoby sú povinný pri prezentácii predložiť
doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť
plnú moc s osvedčeným podpisom, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Novom Meste nad Váhom dňa 24.03.2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K014958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 297 224
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/70/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/70/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadcu LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze
so sídlom Odbojárov 6, 914 41Nemšová
IČO: 36 297 224,
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka č. 10387/R

spisová značka súdneho spisu: 38K/70/2016
miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Partizánska 2315, 911 01 Trenčín
dátum konania/deň vyhotovenia: 15.03.2021
začiatok zasadnutia: 10:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 937 874 – v zastúpení JUDr. Mária Veselá, na
základe poverenia
2. Člen veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 -10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, ktorého zastupuje JUDr. Peter Halász, zamestnanec Slovenskej
konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
3. Člen veriteľského výboru: EOS KSI Slovensko, s.r.o.so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 724 803, ktorého zastupuje advokátska kancelária Remedium legal, s.r.o.so sídlom Pajštúnska 5, 851
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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02 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 53 255 739,

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu - vylúčením majetku zo súpisu majetku
pod por. č. 3., 4., 5. a 6. publikovaný v Obchodnom vestníku č. 59/2016 zo dňa 29.03.2016
3. Záver

k bodu 1: Otvorenie
V súlade s ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) 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 veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomný traja
členovia veriteľského výboru.

k bodu 2:Hlasovanie o súhlase/nesúhlase s uložením záväzného pokynu - vylúčením majetku zo súpisu
Správca konkurznej podstaty úpadcu LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze, so sídlom Odbojárov 6, 914 41 Nemšová,
IČO: 36 297 224 doručil predsedovi veriteľského výboru žiadosť o udelenie záväzného pokynu - súhlasu
s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu evidovaných pod č. 3. ,4. 5. a 6. zapísaných
v Obchodnom vestníku č. 59/2016 zo dňa 29.03.2016 z dôvodu, že došlo k ex offo výmazu spoločnosti dlžníka
Cityfarma Slovakia, a.s., so sídlom M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814 bez
likvidácie, zánik ktorého bol publikovaný v obchodnom vestníku OV č. 240/2020 zo dňa 14.12.2020, s dňom
výmazu k 10.12.2020. Predmetná pohľadávka sa tak stala nevymožiteľnou z dôvodu, že zaniknutý subjekt nemá
právneho nástupcu.
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZoKR príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Predseda veriteľského výboru zvolal zasadnutie veriteľského výboru per rollam na deň 15.03.2021 s vyjadrením
súhlasu/nesúhlasu s uložením záväzného pokynu – vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
evidovaných pod č. 3., 4., 5. a 6.

Hlasovanie jednotlivých členov veriteľského výboru:
Za vylúčenie majetku zo všeobecnej podstaty: 3 hlasy
Proti : 0 hlas
Zdržal sa: 0 hlasov

V súlade s § 38 ods. 2 ZoKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
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V zmysle citovaného ustanovenia je zrejmé, že na zasadnutí veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
uznesenie:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní na majetok úpadcu LA SANTÉ, s.r.o. v konkurze so sídlom
Odbojárov 6, 914 41Nemšová, IČO: 36 297 224, ktoré je vedené Okresným súdom Trenčín pod sp. zn.:
38K/70/2015, schvaľuje vylúčenie majetku patriacej do všeobecnej podstaty úpadcu evidovaných pod por.
č. 3, 4, 5 a 6 to konkrétne:
3. Peňažná pohľadávka z titulu zmluvy o pôžičke uzatvorenej zo dňa 02.01.2009 v sume 185 600 Eur,
dlžníka Cityfarma Slovakia, a.s., M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814.
4. Peňažná pohľadávka z titulu zmluvy o pôžičke uzatvorenej zo dňa 02.01.2008 a jej dodatku č. 1 zo dňa
01.04.2009 v sume 1 392 878,74 Eur, dlžníka Cityfarma Slovakia, a.s., M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 35 836 814.
5. Peňažná pohľadávka z titulu zmluvy o pôžičke uzatvorenej zo dňa 01.04.2009 v celkovej sume 621 460
Eur, Cityfarma Slovakia, a.s., M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814.
6. Peňažná pohľadávka z titulu zmluvy o pôžičke uzatvorenej zo dňa 02.01.2010 v celkovej sume 709 400
Eur, Cityfarma Slovakia, a.s., M. R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 35 836 814.

k bodu č. 3: Záver

Predseda veriteľského výboru vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené o 10:20.
V Trenčíne, dňa 15.03.2021

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. - predseda veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru zaviazal správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil
v Obchodnom vestníku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874
Zastúpená JUDr. Mária Veselá
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K014959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 784/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.4.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/327/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Zuzana Rácová nar. 28.4.1973 trvale bytom K nemocnici 784/29, 957 01
Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zuzana Rácová nar.
28.4.1973 trvale bytom K nemocnici 784/29 Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 38OdK/327/2019 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K014960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ESIN construction, a. s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 318 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/6/2020 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Lukáš Tyko, sídlo správcu: Piaristická 46, 911 01 Trenčín ako správca v reštrukturalizácii dlžníka ESIN
construction, a. s. v reštrukturalizácii, so sídlom Robotnícka 2779, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 318 596,
týmto v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 14.05.2021 o 11:00 hod. v kongresovej miestnosti A hotela
Magnus, na adrese Považská ulica 1706 / 35, 911 01 Trenčín. Prezentácia prítomných veriteľov bude od 10:00
hod.
Program schôdze veriteľov:
1. otvorenie
2. voľba veriteľského výboru
3. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. záver.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby predložia
originál aktuálneho výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného
registra) spolu s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia
splnomocnenie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.

K014961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Havranová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 45, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/240/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie – 1. kolo
Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, ako správca majetku dlžníka: Denisa
Havranová, nar. 25.08.1980, bytom Bajč 45, 946 54 Bajč (ďalej ako „úpadca“) v súlade s ust. §167n zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. §167p a
nasl. ZKR vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
nehnuteľného majetku úpadcu ako súboru nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 247/2020 dňa 23.12.2020 (ďalej spolu ako
„majetok“ alebo „predmet verejného ponukového konania“).
Podmienky 1. kola verejného ponukového konania.
1. Predmetom verejného ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti:
Por.
Typ
číslo majetku

Podstata

1.

Všeobecná
Pozemok
podstata

2

Všeobecná
Pozemok
podstata

3

Pozemok

Všeobecná
podstata

4

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 2983, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
parcela registra "C", parc.č. 2292, trvalý trávny
porast o výmere 198 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 2581/1, orná pôda
o výmere 8118 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 3278, vinica o
výmere 2039 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5143, orná pôda o
výmere 1662 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho

Deň
zápisu

StavDôvod
zápisu

Zabezpečenie

10.00

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

180.40

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

50.00

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastri

Nie

36.94

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastri

Nie
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Všeobecná
podstata

5

Pozemok

6

Všeobecná
Pozemok
podstata

7

Všeobecná
Pozemok
podstata

8

Pozemok

Všeobecná
podstata

9

Pozemok

Všeobecná
podstata

10

Pozemok

Všeobecná
podstata

11

Všeobecná
Pozemok
podstata

12

Všeobecná
Pozemok
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5144, trvalý trávny
porast o výmere 493 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5367/1, orná pôda
o výmere 1899 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5367/2, orná pôda
o výmere 1899 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5368/1, orná pôda
o výmere 2608 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5368/2, orná pôda
o výmere 2608 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5369/1, orná pôda
o výmere 5934 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 5369/2, orná pôda
o výmere 5934 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku
pozemok vedený Okresným úradom Komárno,
katastrálnym odborom, na LV č. 4732, pre okres
Komárno, obec Pribeta, katastrálne územie Pribeta,
ako parcela registra "E", parc.č. 7359/4, orná pôda
o výmere 16832 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 2/180 k celku

Deň vydania: 30.03.2021

10.00

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastr

Nie

42.20

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

42,40

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

57,96

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastri

Nie

57,96

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastri

Nie

131,86

12.12.2020

úpadca ako
vlastník
evidovaný v
katastri

Nie

131,86

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

375,00

úpadca ako
vlastník
12.12.2020
evidovaný v
katastri

Nie

Celková súpisová hodnota za všetky nehnuteľnosti je v sume 1.126,58 Eur.
2. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) nie sú individuálne predmetné nehnuteľnosti,
ale nehnuteľnosti sa speňažujú len spolu ako súbor majetku.
3. Záväzné ponuky záujemcov o uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude nadobudnutie predmetu
verejného ponukového konania ako celku, musia byť vyhotovené v písomnej forme a musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu Mgr. Ivana Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika v zalepenej
obálke opatrenej nápisom „Konkurz Denisa Havranová – záväzná ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý bude vrátená kúpna cena v
prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.
5. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
6. Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na sumu 1.126,58 EUR (slovom tisícstodvadsaťšesť eur
päťdesiatosem centov).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Ponuka záujemcu musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku ako súboru vecí, ktorý predstavuje
predmet tohto verejného ponukového konania, t.j. ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy k predmetu tohto
verejného ponukového konania.
8. K ponuke na odkúpenie majetku je záujemca, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou –
podnikateľom povinný priložiť originál výpisu z obchodného registra, či iného príslušného registra nie starí ako
1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ je povinná priložiť overenú fotokópiu občianskeho preukazu.
9. V prípade, ak má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, záujemca priloží aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku.
10. Záujemca je povinný zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
prospech bankového účtu: SK07 5600 0000 0014 7904 5001 vedeného v Prima banka Slovensko, a.s.. Do
správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: 28OdK/240/2020 VPK 1 a priezvisko/názov záujemcu.
11. Na ponuky, pri ktorých nebude v lehote určenej na predkladanie ponúk zložená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu, sa nebude prihliadať.
12. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca získať od správcu na tel: 0905 187 803 alebo
prostredníctvom mailu zaslaného na: ivana.duchonova@gmail.com.
13. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
14. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka, resp. návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu
verejného ponukového konania, s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
15. Úspešný záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom kúpnej zmluvy ako aj ostatné náklady spojené s
prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného ponukového konania.
16.Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K014962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurianska 995 / 10, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/12/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/12/2021 zo dňa 28.01.2021 konkurz
na majetok dlžníka : Ľudovít Oláh, nar. 23.12.1960, bytom Bánov, Šurianska č. 995/10 a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2021 dňa
04.02.2021. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 05.02.2021 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
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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940 02 Nové Zámky v súlade s §167l ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky do Zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v konkurznej veci 27OdK/12/2021 S1932 .
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 25.03.2021 v konkurznej veci č.k. 27OdK/12/2021 S1932 do
Zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom: Československé armády 954/7, 500 03
Hradec Králové, Česká republika , zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Hradci Králové,
Oddiel: C, Vložka č. 33753; zastúpený: ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, IČO: 47 255 773,
so sídlom: Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, Slovenská republika; prihlásená na Prihláške pohľadávky
zo dňa 06.03.2021, doručenej s prílohami správcovi dňa 25.03.2021 v celkovej výške 4.108,52€ (slovom:
Štyritisícstoosem 52/100 eur).
V Nových Zámkoch, dňa 25.03.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K014963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duvačová Elvíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 976/37, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/120/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/120/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Elvíra
Duvačová, nar. 21.04.1957, Fučíkova 976/37, 937 01 Želiezovce (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto dopĺňa
súpis všeobecnej podstaty Dlžníka o novú súpisovú zložku:
Byt / nebytový priestor:

Popis Štát

Obec

Ulica

Katastrálne Č.
územie
LV

Byt č. Slovenská
3
republika Želiezovce Fučíkova Želiezovce

Podiel na
Orientačné
Parcelné Spoluvlastnícky Súpisné
Číslo
zastavanej Súpisová
číslo
č.
podiel Dlžníka č.
poschodia ploche
a hodnota
vchodu
nádvorí

2467 2407/65 1/1 v BSM

976

37

2

6480/96460 57 000,- €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K014964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Markovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 496, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/238/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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’’), správca
dlžníka: Peter Markovics, nar. 16.09.1974, Okoličná na Ostrove 496, 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2021 zo dňa
17.03.2021 (K013067).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Záhrada

196

Zastavaná plocha a
430
nádvorie

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Komárno Nová Stráž

134 85/1

1/6

163 ,- €

Komárno Nová Stráž

134 86/1

1/6

358 - €

Stavba:
Popis Štát
Dom

Obec

Slovenská
republika

Ulica

Komárno

Katastrálne
územie

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Nová Stráž

134 86/1

1/6

podiel

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

1

4 200,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpbrlas.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Peter Markovics – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 134 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC:
TATRSKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 134 - Peter
Markovics“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K014965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 185, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alžbeta Baková, nar. 20.11.1956, Sikenička 185, 94359 Sikenička (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 51/2020 zo dňa 16.03.2021
(K012901).

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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Pozemky:
Druh
Zastavaná
nádvorie

plocha

a

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

1004

Slovenská
republika

Keť

Keť

362 293

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/2

1 000,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Keť

Keť

362 293

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisné
č.

Súpisová
hodnota

92

4 000,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@holeckovaskp.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Alžbeta Baková – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 362 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova 9, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka a.s., IBAN: SK24 1100 0000 0029 4106 1218, BIC: TATRSKBX
zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré
záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť v poznámke
platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 362 - Alžbeta
Baková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Martina Holečková, správca

K014966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árvaiová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné 111, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/123/2018 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/123/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Adriana Árvaiová, nar. 06.01.1968, Zemné 111, 941 22 Zemné, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 18.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Slovenský plynárenský priemysel,
Mlynské
35815256
a.s.
nivy

Číslo: Obec
44/a

PSČ:

Bratislava 825 11

Štát

Prihlásená suma – Celková
suma

Slovenská
republika

144,07 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K014967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angyalík Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 651 / 69, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
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:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/238/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/238/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Tibor Angyalík, nar. 13.05.1991, Svätého Štefana 651/69, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným
menom Tibor Angyalík STYGYSERVIS, s miestom podnikania Svätého Štefana 651/69, 943 01 Štúrovo, IČO: 51
276 241 ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti D-K MARKT s.r.o. so sídlom F.Rákócziho 1780/35, 943 01
5.000,- €
Štúrovo, IČO: 47 938 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27374/S

JUDr. Miroslav Belica, správca

K014968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uňatinská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/261/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Uňatinská, nar. 16.07.1961, bytom Komárno, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 03.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 502,31 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K014969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uňatinská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/261/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Uňatinská, nar. 16.07.1961, bytom Komárno, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 15.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 835,15 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K014970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uňatinská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/261/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Uňatinská, nar. 16.07.1961, bytom Komárno, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 16.02.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47967692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 812,13 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K014971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 103, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978

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. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/120/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/120/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ivan Rác, nar. 13.04.1978, Čakajovce 103, 951 43 Čakajovce, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 19.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 361,08 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K014972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deszat Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/231/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/231/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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’’), správca
dlžníka: Ladislav Deszat, nar. 28.03.1967, Bešeňov 512, 941 41 Bešeňov (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021
(K002851).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Štát

Obec

Zastavaná plocha a
513
nádvorie

Slovenská
republika

Bešeňov Bešeňov

181 719/109

3/4

1 760,- €

Záhrada

Slovenská
republika

Bešeňov Bešeňov

181 719/155

3/4

1 930,- €

824

Slovenská
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Slovenská
republika

Bešeňov Bešeňov

181 719/25

Deň vydania: 30.03.2021
3/4

3 100,- €

Stavba:
Katastrálne
územie

Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Bešeňov Bešeňov

LV č. Parcelné č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

181 719/109

3/4

podiel

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

512

4 990,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@skpbrlas.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ladislav Deszat – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 181 NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC:
TATRSKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 181 Ladislav Deszat“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K014973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Beke
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kližska Nemá 249, 946 19 Klížska Nemá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/8/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/8/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

P.č.

1.

Opis súpisovej zložky majetku
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
FIAT PUNTO 188/BXB1A/03B,
ŠPZ: KN146CB
VIN: ZFA18800004072264
Rok výroby: 2000
Farba: žltá metalíza - zlatá
Druh karosérie: AB hatchback 3dv.
Stav: nepojazdné
Km: 261 405

Súpisová hodnota

200 €

V Nitre dňa 25.03.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K014974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 992 / 32, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1956
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. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/207/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 18.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO:
35 724 803 so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava s prihlásenou sumou 5.604,7 Eur, ktorá bola prihlásená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K014975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 27 27, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/22/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Dana SLUKOVÁ, nar. 12.8.1967, bytom Hlavná 27, 946 32 Mudroňovo, ktorá
vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/22/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR
Por. č.
1.

Istina
462 €

Úroky
0

Úroky z omeškania
53,67 €

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
98 €

spolu
613,67 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K014976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meluš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica Sovietskej armády 80 / 86, 956 19 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2019
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

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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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 23.05.2019, sp. zn. 31OdK/60/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 103/2019 zo dňa 30.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Pavol Meluš, nar. 09.04.1971,
bytom Sovietskej armády 80, 956 13 Krnča, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Pavol Meluš
LERY SLOVAKIA, s miestom podnikania Sovietskej armády 80/86, 956 19 Krnča, IČO: 37 284 720 (ďalej len
,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Pavol Meluš, nar. 09.04.1971, Sovietskej
armády 80, 956 13 Krnča končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Vladimír Jakubek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová ul. 3066 / 10, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/251/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/251/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku patriaceho do konkurznej podstaty:
Dňa 15.03.2021 bolo ustanoveným správcom na podklade činnosti v zmysle § 76 v spojení s § 77 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonané doplnenie súpisu majetku konkurznej
podstaty podľa § 167j ZKR, nakoľko sa správca dozvedel o novom majetku.
Súpisová zložka č. 2. - Majetkové právo zodpovedajúce odkupnej hodnote v prípade zrušenia poistnej zmluvy
č. 6588879438 voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4,
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441 ku dňu vyhlásenia konkurzu v sume 240,55 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

99

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Deň zapísania majetku do súpisu: 15.03.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR,
nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 240,55 EUR.

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

K014978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Humnami 733 / 57, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/45/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/45/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.02.2020, sp. zn. 23OdK/45/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 35/2020 zo dňa 20.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ingrid Dianová, nar. 14.07.1970,
bytom Za humnami 733/57, 949 01 Nitra- Chrenová (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ingrid Dianová, nar. 14.07.1970, Za
humnami 733/57, 949 01 Nitra - Chrenová končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K014979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/280/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/280/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 09.12.2020, sp. zn. 23OdK/280/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 242/2020 zo dňa 16.12.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka PETER RAFAEL, nar.
26.07.1976, bytom 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr.
Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka PETER RAFAEL, nar. 26.07.1976, , 945 01
Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajcsiová Ilona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balvany 628, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/249/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 02.11.2020, sp. zn. 23OdK/249/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 215/2020 zo dňa 06.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ilona Bajcsiová, nar.
27.06.1967, bytom Balvany 628, 946 01 Kameničná (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ilona Bajcsiová, nar. 27.06.1967, Balvany
628, 946 01 Kameničná končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K014981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velčice 417, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/213/2020 S1900
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Okresný súd Nitra
30OdK/213/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 02.09.2020, sp. zn. 30OdK/213/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 174/2020 zo dňa 09.09.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Sýkora, nar. 22.10.1982,
bytom Velčice 417, 951 71 Velčice (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca JUDr.
Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Sýkora, nar. 22.10.1982, Velčice
417, 951 71 Velčice končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K014982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej Armády 18 / 47, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/253/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 09.11.2020, sp. zn. 28OdK/253/2020 zverejneným v Obchodnom
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vestníku č. 220/2020 zo dňa 13.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Lakatoš, nar.
07.09.1973, bytom Československej armády 18/47, 935 21 Tlmače - Lipník, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Ladislav Lakatoš, s miestom podnikania Československej armády 18/47, 935 21 Tlmače Lipník, IČO: 47 314 494 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Lukáš Reguli, so
sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Lakatoš, nar. 07.09.1973,
Československej armády 18/47, 935 21 Tlmače - Lipník končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K014983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Szelíd
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1062, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/144/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/144/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, správca úpadcu Elemír Szelíd, nar. 03.10.1986,
bytom Neded 1062, 925 85 Neded, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z., že po
základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa:
Veriteľ
EOS KSI
Pajštúnska
35 724 803
EOS KSI
Pajštúnska

Istina

Úroky Úroky
omeškania

z Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Suma spolu

Slovensko, s.r.o. so sídlom
5, 851 03 Bratislava, IČO: 412,28 €

509,31 €

377,55 €

1299,14 €

Slovensko, s.r.o. so sídlom
5, 851 03 Bratislava, IČO: 1678,48 €

802,77 €

140,50 €

2621,75 €

Č. v zozname
pohľad.
13
14
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35 724 803

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch, dňa 25.03.2021

K014984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucháriková Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipovník 128, 956 01 Lipovník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/275/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/275/2020
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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Soňa Kucháriková, nar. 28.08.1968,
bytom Lipovník 128, 956 01 Lipovník (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka,
vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka
oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Soňa Kucháriková, nar. 28.08.1968, bytom Lipovník 128, 956 01 Lipovník, uznesením
Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 29OdK/275/2020 zo dňa 20.11.2020 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV
228/2020 pod K085312 dňa 26.11.2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Soňa Kucháriková, nar. 28.08.1968, bytom
Lipovník 128, 956 01 Lipovník zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vráble 160, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/293/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 24.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO:
31 383 408 so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava s prihlásenou sumou 187,89 Eur, ktorá bola
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekop Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vráble 160, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/293/2020 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení oznamujeme,
že dňa 25.03.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o IČO: 247 851 99 so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika s prihlásenou sumou 1.762,29 Eur, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

K014987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ladunga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/57/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 01/2021
Správca JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zn. Správcu S1316 ako navrhovateľ
a dražobník v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) v spojení zákona č. 527/2002 Z. z o dobrovoľných dražbách a o
doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dražbách
toto oznámenie o dražbe.

Dražobník a navrhovateľ:
Obchodné meno: JUDr. Fadi Fardous, správca
Sídlo:Štúrova 21, 949 01 Nitra
Zn. Správcu: S1316
IČO: 42 125 111
DIČ: 1072456330
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IČ DPH: SK1072456330

Správca úpadcu:
Meno a priezvisko: Marek Ladunga
Bytom: Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč
Dátum narodenia:

23.12.1978

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 19.10.2015, sp. zn. 32K/57/2015 bol vyhlásený konkurzu na majetok
úpadcu Marek Ladunga, nar. 23.12.1978, bytom Staničná ulica 651/35, 951 13 Branč(ďalej len „Úpadca“) a za
správcu konkurznej podstaty Úpadcu bol ustanovený JUDr. Fadi Fardous, sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01
Nitra. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2015 zo dňa 26.10.2015 pod
položkou K023225, značka správcu S1316 (ďalej len „Správca“, „Dražobník“ alebo „Navrhovateľ“).
Správca koná v mene a na účet úpadcu v zmysle § 44 ods. 1 zákona ZKR a počas konkurzu vykonáva správu a
speňažovanie majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, v
priestoroch zasadacej miestnosti
Dátum konania dražby: 30.04.2021
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
Dražba: 1. kolo
Predmet dražby:
Súbor nehnuteľností:
Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 3548, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 421/2, druh pozemku záhrada o výmere 429 m2

·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2

Nehnuteľnosti úpadcu zapísané na LV č. 284, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, obec Veľký Kýr,
katastrálne územie Veľký Kýr:
·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 394 m2

·

pozemok parc. registra „C“, parc. č. 425/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2

(ďalej len ako „predmet dražby“)
Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží“.
Predmet dražby zapísaný na LV č. 3548 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/16
Predmet dražby zapísaný na LV č. 284 sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/48
Opis predmetu dražby:
Pozemky sú prístupné z miestnej komunikácie s verejnými inžinierskymi sieťami.Parcely sa nachádzajú v strede
zastavaného územia obce Veľký Kýr parcely určené obcou na zástavbu IBV, s funkciou bývania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stav predmetu dražby:
Pozemky sa užívajú v súlade s územným plánom obce. Pozemky sú oplotené a spolu s parc. č. 425/3 zapísanou
na LV č. 283 k.ú. Veľký Kýr tvoria ucelený stavebný pozemok pre stavbu rodinného domu.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby:
a. Záložné práva:
- Nie sú známe žiadne záložné práva týkajúce sa Predmetu dražby
b) Nájomné práva viaznuce na Predmete dražby:
- Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa Predmetu dražby c) Vecné bremená, ktoré práva v prípade
úspešnej dražby nezanikajú: - Nie sú známe žiadne vecné bremená týkajúce sa Predmetu dražby d) Iné
skutočnosti týkajúce sa Premetu dražby:
-Nie sú známe žiadne iné skutočnosti týkajúce sa Predmetu dražby
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 41/2021, ktorý vypracovala: Ing. arch. Iveta
Horáková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v
zozname znalcov pod ev. č. 911157. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 24.03.2021.
Hodnota predmetu dražby podľa znaleckého posudku: 800,- eur
Najnižšie podanie: 800,- eur
Minimálne prihodenie: 50,- eur
Výška dražobnej zábezpeky: 100,- eur
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
a) Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k
dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet Dražobníka.
b) Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky
c) Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
d) Originál alebo overená kópia notárskej zápisnice preukazujúca zloženie dražobnej zábezpeky formou notárskej
úschovy.
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo účtu, IBAN: SK49 1111 0000 0013 6573 7018
vedený v UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, variabilný
symbol 012021, do poznámky uviesť meno/názov záujemcu
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby
3. Banková záruka
4. Notárska úschova
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. Lehota na zložene dražobnej
zábezpeky: do otvorenia dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného
odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na jeho účet. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v
hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo na mieste konania dražby, dražobná zábezpeka sa vráti ihneď po
skončení dražby v hotovosti účastníkovi dražby. Listiny preukazujúce zloženie dražobnej zábezpeky formou
bankovej záruky alebo notárskej úschovy vráti dražobník účastníkovi dražby ihneď po skončení dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením :
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3 až 5 zákona o dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do
ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v peniazoch v eurách v
hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, číslo účtu : IBAN:
SK49 1111 0000 0013 6573 7018 vedený v UniCredit Banke, a.s. pod variabilným symbolom 012021 a to do 15
dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6.640,- €, je vydražiteľ povinný
zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka 1: 16.04.2021, čas 09:00 hod.
Obhliadka 2: 23.04.2021, čas 09:00 hod.
Organizačné opatrenie: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore min. 24 hodín
vopred na tel. čísle +421 902 707 782.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po úhrade ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v zákonom ustanovenej lehote prechádza na neho
vlastnícke právo dňom udelenia príklepu licitátorom. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí
vlastníckeho práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby. V prípadoch, keď sa vyhotovuje o
priebehu dražby notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo alebo
osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne
potvrdí.
2. Ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dražbách t.j. ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho
časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v tomto
oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu
o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu
dražby (správca), vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník
(správca) a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať, alebo ju
prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe. O
tom dražobník túto osobu poučí.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci
vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa
dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu
spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby,
nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s
odovzdaním predmetu dražby.
Meno, priezvisko a sídlo notára:
JUDr. Miriam Hroteková, Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava – Nové Mesto
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že
tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona
č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenska v znení
zákona č. 454/2004 Z. z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. tohto poučenia je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. tohto poučenia sú navrhovateľ dražby.
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. tohto poučenia.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonávať riadnu obhliadku predmetu dražby.
V Nitre, dňa 25.03.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K014988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Sztojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 1353/20, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/19/2021 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/19/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
29OdK/19/2021-19 zo dňa 2.2.2021, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Imrich Sztojka, nar.
12.03.1968, bytom Krížna 1353/20, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Sztojka FIACS, IČO: 37 557 211, s miestom podnikania Krížna 1353/20, 946 03 Kolárovo (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 9.2.2021 zverejnením v OV 25/2021 dňa 8.2.2021 pod značkou
K006071.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov (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 ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Imrich Sztojka, nar. 12.03.1968, bytom Krížna
1353/20, 946 03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Sztojka - FIACS, IČO: 37 557 211, s
miestom podnikania Krížna 1353/20, 946 03 Kolárovo, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §
166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis
majetku konkurznej podstaty.
V Leviciach, dňa 26.3.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K014989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babeczová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234 / 1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/295/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ivana Duchoňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Katarína Babeczová, nar. 21.03.1988, trvale bytom
Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, vedenej pod sp.zn. 27OdK/295/2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167l ods.3) zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie
pohľadávok (§167l ods. 3) ZoKR bola dňa 24.03.2021 do kancelárie správcu elektronicky doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Česká republika,
v počte 1 ks v celkovej výške prihlásených pohľadávok 2.709,25,- EUR.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K014990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROBAUMIX, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Vieska 189, 943 41 Nová Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 946 741
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu týmto oznamuje, že na základe súhlasu príslušného orgánu zo dňa 26.02.2021 podľa § 81 ods.1
ZKR zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu vylúčil dňa 25.03.2021 nasledovný majetok:
1. Zmluvná pokuta vo výške 12.500,- EUR z dôvodu nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu včas konateľom
úpadcu – Imrich Lörincz, nar. 21.3.1955, bytom Nová Vieska 189, 943 41. Súpisová hodnota 12.500,- EUR.
Dátum zapísania majetku do súpisu: 06.08.2019. Dôvod zapísania majetku do súpisu: Ust. § 67 ods. 1 písm. d)
ZKR v spojení s § 11 ods. 2 a § 74a ods. 2 ZKR.
Dôvod vylúčenia: majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.

K014991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v
konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, týmto v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v
súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
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Spisová značka správcovského spisu: 3K/22/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky: prihlásená suma spolu 67,00 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K014993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehotský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/124/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Jozef Lehotský, nar.:
19.03.1977, trvale bytom: 033 01 Liptovský Hrádok v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 2 do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199 v prihlásenej sume pohľadávky 593,85 EUR.
V Žiline dňa 25.03.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K014994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Majerčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/61/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/61/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Danka Majerčíková, nar. 27.12.1971, bytom 010 01 Žilina
oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 11.03.2020 v
konaní č. 3OdK/61/2020, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 17.03.2020, pod č. OV 53/2020, sa po splnení
rozvrhu výťažku podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR ukončuje.
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1. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 11.03.2020, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
2. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K014995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 117 / 58, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/161/2020 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 16.09.2020, sp. zn. 2OdK/161/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Milan Grešo, nar. 17.02.1962, trvale bytom Hlavná 117/58, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 16.03.2020
podnikajúci pod obchodným menom Ing. Milan Grešo, s miestom podnikania Ploštín 117, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 32 588 411, (ďalej len „dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva Luticová,
správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, zapísaná v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S1774 (ďalej len „správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): Správca bez zbytočného odkladu, po splnení́ rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná́ podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná́
prihlasovacia lehota, a ak niektorý́ z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení́ podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ustanovením §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K014996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lisková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto ..., 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1960
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/175/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/175/2020
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Anna Lisková, nar. 27.03.1960, , 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 28/2021 zo dňa
11.02.2021 (K007082).
Výmera
v m2

Druh
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

Orná pôda
Trvalý
porast

576
152
6309
1394

trávny

822

Lesný pozemok 297
Trvalý
porast

trávny

487

Lesný pozemok 651
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

Orná pôda
Trvalý
porast

2558
133
1475
1579

trávny

4825

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Radoľa Radoľa

2757 230/401

3/256

20,- €

Radoľa Radoľa

2653 230/301

3/256

5,- €

Radoľa Radoľa

2566 591/103

3/256

222,- €

Radoľa Radoľa

2565 1627

1/2

2 091,- €

Radoľa Radoľa

2323 230/501

3/256

29,- €

Radoľa Radoľa

1762 1840/281

1/8

111,- €

Radoľa Radoľa

1761 1434/20

1/8

183,- €

Radoľa Radoľa

1761 1840/181

1/8

244,- €

Radoľa Radoľa

1715 591/203

3/256

90,- €

Radoľa Radoľa

1665 230/201

3/256

5,- €

Radoľa Radoľa

1664 230/101

3/256

52,- €

Radoľa Radoľa

1118 230/2

3/256

56,- €

Radoľa Radoľa

1029 591/2

3/256

170,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@insolvencyservices.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Anna Lisková – NEHNUTEĽNOSTI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý záujemca môže
predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie
je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051
3311 3685, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
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osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Anna
Lisková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K014997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajanová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2020 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, zo
súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiaden iný speňažiteľný majetok dlžníka, okrem majetku podľa § 167o ods. 2 ZKR, správca
konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Darina
Bajanová, nar.: 31.01.1957, bytom: 036 01 Martin, korešpondenčná adresa: Ľ. Ondrejova 5, 036 01 Martin –
Záturčie, sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Darina Bajanová, nar.: 31.01.1957, bytom: 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Ľ. Ondrejova 5, 036 01 Martin – Záturčie, zrušuje.

V Žiline 25.03.2021
JUDr. Gabriela Bírošová

K014998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Smejkal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Medňanského 2362/6, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1973
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/45/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/45/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(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’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(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"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako nový správca úpadcu Ladislav Smejkal, nar. 25.02.1973, trvale bytom A. Medňanského 2362/6, 036 08
Martin - Priekopa (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
1OdK/45/2019-20 zo dňa 13.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the new insolvency practitioner Ladislav Smejkal, d.o.b.: 25th February 1973,
residing A. Medňanského 2362/6, 036 08 Martin - Priekopa (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/45/2019-20, dated 13th February 2019
bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/2019 dňa 19.02.2019.
Dňom 20.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 35/2019 on 19th February 2019.
Bankruptcy was declared on 20th February 2019.

Okresný súd Žilina uznesením, č. k. 1OdK/45/2019-56 zo dňa 15.03.2021 ustanovil ako nového správcu LEGES
Recovery k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586.
District Court Žilina, No. 1OdK/45/2019-56, dated 15th March 2021 determined as the new insolvency practitioner
company LEGES Recovery k.s., with its registered office 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 55/2021 dňa 22.03.2021
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 55/2021 on 22nd March 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:
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1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. 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. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., 17. novembra 3215/5D, 022 01
Čadca, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. 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).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
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úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor
can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his
claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim
will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

6. 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).
6. 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).

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

8. 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).
8. 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).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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
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National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents
are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove 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 account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Čadci, dňa 25.03.2021
In Čadca, on 25th March 2021

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner
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K014999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Smejkal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Medňanského 2362/6, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1973
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/45/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/45/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., novoustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu: Ladislav Smejkal, nar. 25.02.1973,
trvale bytom A. Medňanského 2362/6, 036 08 Martin - Priekopa, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5
v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá
vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre
prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

V Čadci dňa 25.03.2021
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LEGES Recovery k.s., správca

K015000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlucháň Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2202 / 38, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/163/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 04.06.2019, sp. zn. 3OdK/163/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 111/2019 zo dňa 11.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Pavol Hlucháň, nar. 01.09.1964,
trvale bytom A. Bernoláka 2202/38, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Hlucháň, s
miestom podnikania A. Bernoláka 2202/38, 010 01 Žilina, IČO: 37 600 567 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026
01 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
(ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Pavol Hlucháň, nar. 01.09.1964, Bernoláka
2202/38, 010 01 Žilina končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

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

124

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

K015001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislavová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majere 5359/5A, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/198/2020 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/198/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Mária Kadáková, adresa kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, správca dlžníka: Anna Stanislavová,
nar. 28.08.1955, trvale bytom Majere 5359/5A, 034 01 Ružomberok (do 13.10.2008 podnikajúca pod
obchodným menom: Anna Stanislavová – KOŽUŠINY, s miestom podnikania Podhora 38, 034 01 Ružomberok,
IČO: 11 939 494) (ďalej ako „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 predpisov po zistení,
že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K015002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rosenberg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benice 73, 038 42 Benice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/155/2020 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Roman Rosenberg, nar. 16.10.1972, Benice 73, 038 42 Benice, týmto
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za hnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 54/2021, dňa 19.03.2021:
Por.

Hlavná

súpisová
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Názov / Popis
majetku
Motorové
osobné
vozidlo
zn.
ŠKODA
OCTAVIA
EČ:
MT475DU
VIN:
TMBZZZ1U3X2190023
druh
karosérie:
AA
sedan
kategória:
M1
600,00 EUR
farba:
strieborná
metalíza
svetlá
dátum
prvej
evidencie/rok
výroby:
01.01.1997
dátum
prvej
evidencie
v
SR:
01.01.1997
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "vozidlo pojazdné, stav km 272 000,
staršie, prešlo opravami"
Motocykel
zn.
APRILIA
WIND
600
EČ:
MT444AG
VIN:
00555010
zdvihový
objem
valcov:
562.0
m3
kategória:
L3e 1 300,00 EUR
farba:
biela
dátum
prvej
evidencie/rok
výroby:
01.06.1994
dátum
prvej
evidencie
v
SR:
01.06.1994
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "motocykel je pojazdný, stav km 57 000"

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena predstavuje 100 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK45 0900 0000 0051 7117 1819

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „2OdK/155/2020 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „2OdK/155/2020 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 16.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Haverla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
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Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/2/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/2/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Róbert Haverla, nar. 04.04.1972, Martin, 036 08 Martin, týmto v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I.
Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok vo vlastníctve dlžníka zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 58/2021, dňa 25.03.2021:
Por. Hlavná
číslo kategória
1

iná
majetková
hodnota

Názov / Popis

súpisová
hodnota
majetku
100 % obchodný podiel dlžníka v spoločnosti Rossi, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 2855/15, 038 61 Vrútky, 5 000,00 €
IČO: 52 324 443, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72135/L

*Spoločnosť Rossi, s. r. o. nezaložila odo dňa svojho vzniku žiadnu účtovnú závierku. Podľa vyjadrenia
dlžníka v spoločnosti neprebehla žiadna účtovná operácia. Výška čistého obchodného imania a teda
obchodného podielu spoločníka nie je známa. Súpisová hodnota bola preto určená vo výške vkladu
spoločníka - dlžníka do spoločnosti a predstavuje zároveň aj výšku základného imania spoločnosti.
hnuteľná vec Motorové osobné vozidlo zn. FORD MONDEO
300,00 €
EČ: MT724EE
VIN: WF0GXXGBBG8L48471
druh karosérie: AC kombi
kategória: M1
farba: strieborná metalíza svetlá
dátum prvej evidencie/rok výroby: 02.10.2009
dátum prvej evidencie v SR: 24.08.2011
stav opotrebovanosti podľa vyjadrenia dlžníka: "vozidlo je nepojazdné, pokazená automatická prevodovka,
poškodené turbo, nefunkčná klimatizácia"

2

II.
Záväzná ponuka
Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·
·
·
·

označenie ponukového konania;
označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku;
označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia
a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto
podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena predstavuje 100 % súpisovej hodnoty majetku.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet konkurznej podstaty: Slovenská sporiteľňa, a.s.:
číslo účtu:

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7117 1966

variabilný symbol:

dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „7OdK/2/2021 S672 – záloha“.
III.
Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „7OdK/2/2021 S672 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do 16.04.2021 do 14:00
hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky
doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV.
Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po
výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového
konania vyradí.
Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje
ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí do správcovského spisu.
Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V.
Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.
VI.
Ostatné podmienky
Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky
ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov.
Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
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VII.
Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. 043/582 38 62, poštou na adrese Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kovaciklegal@kovaciklegal.eu. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K015004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Vengrický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1972
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Karol Vengrický, nar. 25.08.1972, trvale bytom: 010 01 Žilina, týmto
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 18.03.2021 doručená do
kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 35 807 598, s por. č. 1 v celkovej výške 4.622,91 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Žiline, dňa 25.03.2021
KP recovery, k.s.,
Správca

K015005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Cingel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 383/91, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/29/2020 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
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v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V konkurznom konaní 10OdK/29/2020 dlžníka - Miroslav Cingel, nar.05.02.1979, trvale bytom SNP 383/91, 013
05 Belá, do 15.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cingel – MSTAV (do 03.04.2007 pod
obchodným menom Miroslav Cingel), s miestom podnikania SNP 383/91, 013 05 Belá (do 28.12.2015 s miestom
podnikania Lysica 131, 013 05 Lysica), IČO: 41 078 047 (do 15.01.2004 IČO: 34 935 789) bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 11.01.2021, správcovi doručená dňa
23.03.2020 prihláška pohľadávky veriteľa :
► Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, SR
v celkovej výške 309,33 €
Pohľadávka veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35
815 256, SR v celkovej výške 309,33 € bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod č. 10 S/ 11 podľa ust. § 31
ZoKR.
JUDr. Alena Balážová - správca

K015006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoferica Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pelhřimovská 1195/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1988
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S 1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 16.03.2021, pod č. k. 1OdK/10/2021, zverejnené
22.03.2021 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka Matej Hoferica, nar. 01.02.1988, trvale bytom mesto Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín, do 24.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Matej Hoferica, s miestom
podnikania Pelhřimovská 1195/1, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 44 004 541, korešpondenčná adresa: Royova 27,
831 01 Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 02/624 10 443, na e-mailovej adrese:
debsol.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

Debsol, k. s.
správca
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K015007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoferica Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pelhřimovská 1195/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1988
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S1914 (ďalej aj ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 16.03.2021, pod č. k. 1OdK/10/2021, zverejnené
22.03.2021 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Matej Hoferica, nar. 01.02.1988, trvale bytom mesto Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín, do 24.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Matej Hoferica, s miestom
podnikania Pelhřimovská 1195/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 44 004 541, korešpondenčná adresa: Royova 27, 831
01 Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) : SK16 1100 0000
0029 4606 3749.
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel
Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Debsol, k. s.,
správca

K015008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoferica Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pelhřimovská 1195/1, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1988
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/10/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/10/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
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o z n a m u j e m e,
že uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 16.03.2021, pod č. k. 1OdK/10/2021 (ďalej aj ako „Uznesenie“) bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Matej Hoferica, nar. 01.02.1988, trvale bytom mesto Dolný Kubín, 026 01
Dolný Kubín, do 24.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Matej Hoferica, s miestom podnikania
Pelhřimovská 1195/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 44 004 541, korešpondenčná adresa: Royova 27, 831 01
Bratislava (ďalej aj ako „Dlžník“).
Debsol, k. s. so sídlom: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 55/2021 zo dňa 22.03.2021. Konkurz sa považuje za
vyhlásený dňom 23.03.2021.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
inform
you that with the resolution of the District Court Žilina, dated on 16st of March 2021, proc. No. 1OdK/10/2021
(hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of following
bankrupt: Matej Hoferica, born 01.02.1988, permanently residing at: town Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, do
24.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Matej Hoferica, s miestom podnikania Pelhřimovská 1195/1,
02601 Dolný Kubín, IČO: 44 004 541, korešpondenčná adresa: Royova 27, 831 01 Bratislava (hereinafter referred
to as the “Bankrupt” or “Debtor”).
Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S1914 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 55/2021 dated on 22th of March 2021. The bankruptcy procedure is considered as
declared on 23th of March 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese Debsol, k. s. , so
sídlom kancelárie: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.
1OdK/10/2021.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the BRA”)
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the Bankruptcy administrator to the address:
Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims
in one original also to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic, to the proc. No. 1OdK/10/2021.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, 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 byt 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.
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 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
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security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the
condition. 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.
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.
To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
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.
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 administrator.
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. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment 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 lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, 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
documentation of the debtor.

Debsol, k. s. , správca Dlžníka (Bankrupt´s Trustee)
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K015009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhomíra Poľského 604 / 2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/1/2021 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej
podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K015010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokles Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážska cesta 1139/37, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/8/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Milan Kozický, sídlom Vinohradnícka 788/7, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 46651608, správca dlžníka: Pavol
Kokles, nar. 12.05.1981, trvale bytom Strážska cesta 37/1139, 960 01 Zvolen, prechodne bytom: J. Donča
4/2004, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok Dlžníka, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 23.03.2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K015011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulok Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6437/23, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2021 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Róberta Čuloka, nar. 13.06.1987,
trvale bytom 974 11 Banská Bystrica, Magurská 6437/23, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č.
8/2005
Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 25.03.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K015012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čulok Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6437/23, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2021 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci dlžníka Róberta Čuloka, nar. 13.06.1987, trvale bytom 974
11 Banská Bystrica, Magurská 6437/23, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2 OdK/56/2021
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 25.03.2021
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K015013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 76, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/462/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/462/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:

Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Lacko, nar.: 25.01.1983, bytom: Bzenica 76,
966 01 Bzenica (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 4OdK/462/2020, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

JUDr. Jana Živická, správca

K015014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piliar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemčianska cesta 65 / 73, 974 01 Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/275/2017 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/275/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Jaroslav Piliar, nar. 30. 06. 1957, trvale bytom Nemčianska cesta 73,
974 01 Nemce, obchodné meno: Jaroslav Piliar, s miestom podnikania Malachovská 133 - Stupy, 974 04
Banská Bystrica, IČO: 32020911,v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka, a to:
·
·
·

pozemok - parc. registra C č. 735 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 549m2, evidovaná na LV č.
1359 pre kat.úz. Polomka, obec Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 100,00 eur
stavba - rodinný dom postavený na parc.č. 735, evidovaný na LV č. 1359 pre kat.úz. Polomka, obec
Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 4800,00 eur
pozemok - parc. registra C č. 734 Záhrady o výmere 620m2, evidovaná na LV č. 1359 pre kat.úz.
Polomka, obec Polomka, okres Brezno, spoluvl. podiel 1/6, súpisová hodnota 100,00 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Jaroslav Piliar – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK57 1100 0000
0080 1512 4707 s poznámkou „ponuka Piliar“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

Mgr. Alena Gregorová, správca

K015015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
zverejňuje oznámenie o doplnení všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
126/2020 zo dňa 02.07.2020 (K051597) o nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci:
Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

XL900195796203090 ZV746YE

-

Opotrebovaný

1/1

LV14VK00410

ZV030YZ

-

Opotrebovaný

1/1

XL989110310203120 ZV495YE

-

Opotrebovaný

1/1

-

-

-

Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1

Vysokozdvižný vozík zn. balkancar 1

38907800923

-

1989

Opotrebovaný

1/1

Kranzle Therm C13/180 s bubnom
1
(vysokotlakový čistič)

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

OBM TEC Štiepkovač MORBARK
1
RXP 30
Traktorová vyvázačka AGAMA
AGA LV14 s hydraulickou rukou 1
typ 9L vybavenou drapákom
MORBARK 3800 WOOD HOG
1
3800 - drvič drevnej hmoty
Malý parkovací systém
1
Objekt verejnej obsluhy (búdka)
1

Evidenčné
číslo
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Súpisová
hodnota
10
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EUR
8
000,00
EUR
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000,00
EUR
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2
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EUR
200,00 EUR
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Brúska Silesia typ 100

1

Štiepkovač KLOECKNER
Digitálna ústredňa
Vlhkomer HUMIMETER BM2

-

-

Opotrebovaný

1/1

1
súbor -

-

-

Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1

1

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

1103101 (2012)

-

-

Opotrebovaný

1/1

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

LED LOGO 1,8 x 1,8 reklamná
1
tabuľa
Mostová váha oceľová nájazdová
1
18m
Unimobunka

1

1457

Deň vydania: 30.03.2021
1
600,00
EUR
200,00 EUR
500,00 EUR
2
000,00
EUR
500,00 EUR
14
500,00
EUR
1
000,00
EUR

LawService Recovery, k.s.

K015016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčírová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinské Lazy 152, 962 25 Slatinské Lazy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/31/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/31/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 167u zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov)
Dlžník:
25 Slatinské Lazy

Zuzana Krajčírová, nar. 24.03.1975, trvale bytom Slatinské Lazy 152, 962

Správca:
LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
Zn. správcovského spisu:

4OdK/31/2020 S1731

Zn. súdneho spisu:

4OdK/31/2020

Dátum vyhotovenia:

25.03.2021

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.01.2020, sp. zn. 4OdK/31/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 26/2020 zo dňa 07.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Zuzana Krajčírová,
nar. 24.03.1975, trvale bytom Slatinské Lazy 152, 96225 Slatinské Lazy (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu
bola ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167u 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“): „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení
konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 167u ods. 2 ZKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne
rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie
každý veriteľ sám.“
Podľa § 167u ods. 3 ZKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa
ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet
súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Podľa § 167u ods. 4 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom za škodu, ktorú im spôsobí tým, že rozvrh výťažku bol
realizovaný v rozpore s pravidlami ustanovenými týmto zákonom, ibaže preukáže, že postupoval s odbornou
starostlivosťou.“
Podľa § 167t ods. 1 ZKR: „Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:
a)odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,
b)nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,
c)náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,
d)preddavok na trovy znaleckého posudku,
e)úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
schôdzou veriteľov.“
Podľa § 167t ods. 2 ZKR: „Správca zodpovedá veriteľom prihlásenej pohľadávky za škodu spôsobenú neúčelne,
nehospodárne alebo nedôvodne vynaloženými nákladmi.“
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „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

A.
Dňa 08.02.2020 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Okresný súd Banská Bystrica zo dňa 30.01.2020,
sp. zn. 4OdK/31/2020 v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol
ustanovený Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa § 167l ods. 3 ZKR,
boli do kancelárie Správcu doručené nasledujúce prihlášky veriteľov Dlžníka.
Veriteľ
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Prihlásená výška pohľadávky
4.451,71 €
103,54 €
38,40 €
31,20 €
38,40 €
2.053,77 €

Stredoslovenská energetika, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené nižšie uvedené prihlášky nezabezpečených veriteľov Dlžníka. Zapísanie prihlásených pohľadávok
veriteľa do zoznamu pohľadávok Správca oznámil zverejnením oznamu o doručení týchto prihlášok v Obchodnom
vestníku.
Prihlásená
pohľadávky
Bytovka 152
1.100,- €
2.003,61 €
Intrum
Slovakia
298,23 €
s.r.o.
2.781,25 €
Poštová banka, a.s. 152,97 €
Veriteľ

výška Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zverejnené v OV č.
75/2020 zo dňa 20.04.2020
120/2020 zo dňa 24.06.2020
120/2020 zo dňa 24.06.2020
120/2020 zo dňa 24.06.2020
104/2020 zo dňa 02.06.2020

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle § 167l ods. 5 ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky
prihlásené pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Pre úplnosť Správca uvádza, že prihlásený veriteľ Dlžníka Bytovka 152 dňa 16.03.2021 doručil do kancelárie
Správcu listinu označenú ako Oznámenie o späťvzatí prihlásenej pohľadávky zo dňa 03.02.2021, predmetom
ktorej bolo späťvzatie prihlásenej pohľadávky veriteľa v celom rozsahu, a to vo výške 1.100,- Eur.
Správca ďalej uvádza, že prihlásený veriteľ Dlžníka spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. dňa 17.02.2021
doručila do kancelárie Správcu listinu označenú ako Späťvzatie prihlášky pohľadávok zo dňa 15.02.2021,
predmetom ktorej bolo späťvzatie prihlásených pohľadávok veriteľa v celom rozsahu, a to vo výške 211,54 Eur.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 11.741,54 Eur.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 67/2020 zo dňa 06.04.2020.
Iná majetková hodnota:
Poradové
číslo

Popis

Spoluvlastnícky
podiel

1

Peňažné prostriedky Dlžníka uložené v depozite zamestnávateľa ku dňu
1/1
vyhlásenia konkurzu

Súpisová
hodnota
2 866,21 €

(ďalej len „Peňažné prostriedky“)
Správca po zistení Peňažných prostriedkov Dlžníka podliehajúcich konkurzu, zaviazal Dlžníka poukázať Peňažné
prostriedky v prospech konkurznej podstaty.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Peňažné prostriedky

Súpisová hodnota
2.866,21 €

Spôsob speňaženia
Vymožením

Výťažok
2.866,21 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške
2.866,21 Eur.
A. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR
p.č. právny dôvod

veriteľ

suma
v Eur

1.

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§24b písm. e)
Správca
Vyhl. č. 665/2005 Z.z.)

396,- €

2.

odmena Správcu z výťažku

34,39 €

3.

súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
Celkom náklady konkurzu

Správca

Okresný súd Banská
5,50 €
Bystrica
435,89 €

čas
vzniku
2020,
2021
Pri
rozvrhu
Pri
rozvrhu

pôvod priradenia
§167t ods. 1 písm. a)
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
ZKR
§167t ods. 1 písm. a)
ZKR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 435,89 Eur.
K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov 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.“
Podľa § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.“
Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu je platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje
o túto daň. V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku
podliehajúceho konkurzu vo výške 34,39 Eur s DPH.
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 (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z
ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol“
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
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väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“

Podľa položky 4 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 (2.866,21 eur =
2.866,- eur) násobenú koeficientom 0,2 % = 5,50 EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
A. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2.866,21 €
435,89 €
2.430,32 €

A. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
veriteľ
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Intrum Slovakia s.r.o.

celková zistená podiel na celkovej sume v konkurze suma určená
na
suma
zistených pohľadávok
konečným rozvrhom
4.451,71 €
37,91 %
921,44 €
2003,61 €
17,06 %
414,72 €
298,23 €
2,54 %
61,73 €
2.781,25 €
23,69 %
575,68 €
152,97 €
1,30 %
31,65 €

Poštová banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic
2.053,77 €
and Slovakia, a.s.
SPOLU
11.741,54 €

17,50 %

425,10 €

100 %

2.430,32 €

uspokojenie

LawService Recovery, k.s., správca

K015017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/52/2021 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/52/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Katarína Morová, nar.: 15.08.1970, trvale bytom Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa, obchodné meno
Katarína Morová, miesto podnikania Sebedín 7, 974 01 Sebedín Bečov, IČO: 43498957 (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.03.2021,
sp. zn. 5OdK/52/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 52/2021 dňa 17.03.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Katarína Morová, born on 15.08.1970, with permanent address at Dolná Ždaňa 114, 966 01
Dolná Ždaňa, business name Katarína Morová, with business residence Sebedín 7, 974 01 Sebedín Bečov, ID
No.: 43498957 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 11.03.2021, ref. No. 5OdK/52/2021 published in the Commercial report No. 52/2021 of
17.03.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár with its office at Stráž 223, 96001
Zvolen, ref. No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

144

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
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Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 22.03.2021
Zvolen, on 22.03.2021
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K015018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/52/2021 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Katarína
Morová, nar. 15.08.1970, trvale bytom Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa obchodné meno - Katarína Morová,
s miestom podnikania Sebedín 7, 974 01 Sebedín-Bečov, IČO: 43 498 957 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
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predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK52
0900 0000 0050 5974 4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K015019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/52/2021 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Katarína Morová, nar. 15.08.1970, trvale bytom Dolná Ždaňa 114, 966 01 Dolná Ždaňa (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K015020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bálintová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 147/1, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/478/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/478/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka Zita
Bálintová, nar. 15.05.1964, Obrancov mieru 147/1, 980 55 Klenovec, (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Pozemky:
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Druh

Výmera
m2

Lesný pozemok

1760

Trvalý trávny porast 33804
Trvalý trávny porast 5631
Orná pôda

15419

Orná pôda

2822

Zastavaná plocha a
52
nádvorie
Zastavaná plocha a
51
nádvorie
Trvalý trávny porast 18266
Orná pôda

2093

Trvalý trávny porast 7617
Trvalý trávny porast 12925
Orná pôda

11719

Lesný pozemok

10742

Zastavaná plocha a
225
nádvorie
Zastavaná plocha a
72
nádvorie
Trvalý trávny porast 5453
Trvalý trávny porast 165
Orná pôda

11380

Orná pôda

4723

Orná pôda

2761

Orná pôda

2500

Orná pôda

1193

Trvalý trávny porast 1908
Trvalý trávny porast 1875
Orná pôda

561

Orná pôda

1731

Orná pôda

3888

Orná pôda

4288

Orná pôda

799

Trvalý trávny porast 1675
Orná pôda

4086

Trvalý trávny porast 2705
Trvalý trávny porast 838

v
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Štát
Slovenská
republika
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Slovenská
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Slovenská
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Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
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Slovenská
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Slovenská
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Slovenská
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Slovenská
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republika
Slovenská
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Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Obec

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo
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Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Klenovec Klenovec

1333 5830/2

1/24

73 €

Klenovec Klenovec

1333 5831/1

1/24

1 409 €

Klenovec Klenovec

1333 5832

1/24

235 €

Klenovec Klenovec

1333 5833

1/24

642 €

Klenovec Klenovec

1333 5834

1/24

118 €

Klenovec Klenovec

1333 5835

1/24

2€

Klenovec Klenovec

1333 5836

1/24

2€

Klenovec Klenovec

1333 5837

1/24

761 €

Klenovec Klenovec

1333 5838

1/24

87 €

Klenovec Klenovec

1333 5839/1

1/24

317 €

Klenovec Klenovec

1333 5840

1/24

539 €

Klenovec Klenovec

1333 5841

1/24

488 €

Klenovec Klenovec

1333 5842

1/24

448 €

Klenovec Klenovec

1333 5843

1/24

9€

Klenovec Klenovec

1333 5844

1/24

3€

Klenovec Klenovec

1333 5845/1

1/24

227 €

Klenovec Klenovec

1333 5845/2

1/24

7€

Klenovec Klenovec

1333 5846

1/24

474 €

Klenovec Klenovec

1333 5847

1/24

197 €

Klenovec Klenovec

1333 5848

1/24

115 €

Klenovec Klenovec

1333 5849

1/24

104 €

Klenovec Klenovec

1333 5850

1/24

50 €

Klenovec Klenovec

1333 5851

1/24

80 €

Klenovec Klenovec

1333 5852

1/24

78 €

Klenovec Klenovec

1335 2545

1/4

140 €

Klenovec Klenovec

1335 2933

1/4

433 €

Klenovec Klenovec

1335 4507

1/4

972 €

Klenovec Klenovec

1335 4705

1/4

1 072 €

Klenovec Klenovec

1335 5743

1/4

200 €

Klenovec Klenovec

1335 5744

1/4

419 €

Klenovec Klenovec

1335 5745

1/4

1 022 €

Klenovec Klenovec

1335 5746

1/4

676 €

Klenovec Klenovec

1335 5747

1/4

210 €
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Orná pôda

3780

Orná pôda

4673

Zastavaná plocha a
73
nádvoria
Trvalý trávny porast 2149
Orná pôda

1393

Trvalý trávny porast 1657
Orná pôda

3509

Trvalý trávny porast 8914
Orná pôda

10157

Trvalý trávny porast 1502
Ostatná plocha

2095

Trvalý trávny porast 3842
Trvalý trávny porast 572
Trvalý trávny porast 1518
Trvalý trávny porast 1519
Trvalý trávny porast 1519
Trvalý trávny porast 1518
Orná pôda

503

Trvalý trávny porast 2666
Orná pôda

8351

Orná pôda

6565

Orná pôda

15739

Lesný pozemok

3015

Lesný pozemok

24033

Lesný pozemok

997

Lesný pozemok

29909

Lesný pozemok

1239875

Trvalý trávny porast 6156
Trvalý trávny porast 6125
Lesný pozemok

518541

Trvalý trávny porast 20559
Trvalý trávny porast 12675
Trvalý trávny porast 2908
Ostatná plocha

5219

Lesný pozemok

55270

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 30.03.2021

Klenovec Klenovec

1335 5748

1/4

945 €

Klenovec Klenovec

1335 5749

1/4

1 168 €

Klenovec Klenovec

1335 5750

1/4

18 €

Klenovec Klenovec

1335 5752

1/4

537 €

Klenovec Klenovec

1335 5753

1/4

348 €

Klenovec Klenovec

1335 5754

1/4

414 €

Klenovec Klenovec

1335 5755

1/4

877 €

Klenovec Klenovec

1335 5826/2

1/4

2 229 €

Klenovec Klenovec

1335 5827/2

1/4

2 539 €

Klenovec Klenovec

1335 5828/2

1/4

376 €

Klenovec Klenovec

4709 386

1/468

4€

Klenovec Klenovec

4709 388/1

1/468

8€

Klenovec Klenovec

4709 1002/1

1/468

1€

Klenovec Klenovec

4709 1002/2

1/468

3€

Klenovec Klenovec

4709 1002/3

1/468

3€

Klenovec Klenovec

4709 1002/4

1/468

3€

Klenovec Klenovec

4709 1002/5

1/468

3€

Klenovec Klenovec

4709 1112

1/468

1€

Klenovec Klenovec

4709 1113

1/468

6€

Klenovec Klenovec

4709 1115/1

1/468

18 €

Klenovec Klenovec

4709 1115/2

1/468

14 €

Klenovec Klenovec

4709 4560

1/468

34 €

Klenovec Klenovec

3233 3141

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 3145

5646262/9999999999

14 €

Klenovec Klenovec

3233 5700

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5716

5646262/9999999999

17 €

Klenovec Klenovec

3233 3134/1

5646262/9999999999

700 €

Klenovec Klenovec

3233 3135

5646262/9999999999

3€

Klenovec Klenovec

3233 3136

5646262/9999999999

3€

Klenovec Klenovec

3233 3142/1

5646262/9999999999

293 €

Klenovec Klenovec

3233 3143

5646262/9999999999

12 €

Klenovec Klenovec

3233 3144

5646262/9999999999

7€

Klenovec Klenovec

3233 3146

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 3147

5646262/9999999999

3€

Klenovec Klenovec

3233 3148/1

5646262/9999999999

31 €
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Lesný pozemok

2344

Lesný pozemok

55819

Lesný pozemok

910

Lesný pozemok

1485176

Trvalý trávny porast 845
Trvalý trávny porast 1732
Trvalý trávny porast 46
Trvalý trávny porast 47
Trvalý trávny porast 451
Trvalý trávny porast 956
Lesný pozemok

24046

Trvalý trávny porast 3110
Trvalý trávny porast 1977
Trvalý trávny porast 4015
Trvalý trávny porast 1697
Trvalý trávny porast 959
Trvalý trávny porast 3431
Trvalý trávny porast 10885
Trvalý trávny porast 5619
Trvalý trávny porast 4377
Trvalý trávny porast 8802
Lesný pozamok

378792

Lesný pozemok

28046

Lesný pozemok

79135

Trvalý trávny porast 54002
Trvalý trávny porast 6621
Trvalý trávny porast 44811
Záhrada

880

Trvalý trávny porast 1158
Lesný pozemok

61494

Zastavaná plocha a
53
nádvorie
Zastavaná plocha a
66
nádvorie
Trvalý trávny porast 4040
Orná pôda

16344

Orná pôda

12993

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Deň vydania: 30.03.2021

Klenovec Klenovec

3233 3148/2

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5692

5646262/9999999999

32 €

Klenovec Klenovec

3233 5693

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5694

5646262/9999999999

839 €

Klenovec Klenovec

3233 5695

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5696

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5697

5646262/9999999999

0, 50 €

Klenovec Klenovec

3233 5698

5646262/9999999999

0, 50 €

Klenovec Klenovec

3233 5699

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5702

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5703

5646262/9999999999

14 €

Klenovec Klenovec

3233 5705

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 5706

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5707

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 5708

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5709

5646262/9999999999

1€

Klenovec Klenovec

3233 5710

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 5711

5646262/9999999999

6€

Klenovec Klenovec

3233 5712

5646262/9999999999

3€

Klenovec Klenovec

3233 5713

5646262/9999999999

2€

Klenovec Klenovec

3233 5714

5646262/9999999999

5€

Klenovec Klenovec

3233 5715

5646262/9999999999

214 €

Klenovec Klenovec

3233 5717

5646262/9999999999

16 €

Klenovec Klenovec

4565 3134/2

1/287

276 €

Klenovec Klenovec

4565 3137/1

1/287

188 €

Klenovec Klenovec

4565 3137/2

1/287

23 €

Klenovec Klenovec

4565 3137/3

1/287

156 €

Klenovec Klenovec

4565 3139

1/287

3€

Klenovec Klenovec

4565 3140

1/287

4€

Klenovec Klenovec

4565 3142/2

1/287

214 €

Klenovec Klenovec

1338 5723

1/24

2€

Klenovec Klenovec

1338 5724

1/24

3€

Klenovec Klenovec

1338 5725/1

1/24

168 €

Klenovec Klenovec

1338 5725/2

1/24

681 €

Klenovec Klenovec

1338 5728/1

1/24

541 €
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Orná pôda

12993

Trvalý trávny porast 3670
Orná pôda

160

Orná pôda

317

Trvalý trávny porast 6224
Orná pôda

19634

Trvalý trávny porast 5816

Konkurzy a reštrukturalizácie
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 30.03.2021

Klenovec Klenovec

1338 5728/1

1/24

541 €

Klenovec Klenovec

1338 5730/1

1/24

153 €

Klenovec Klenovec

1338 5731

1/24

7€

Klenovec Klenovec

1338 5767/2

1/24

13 €

Klenovec Klenovec

1338 5772/2

1/24

259 €

Klenovec Klenovec

1338 5773

1/24

818 €

Klenovec Klenovec

1338 5781/2

1/24

242 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K015021
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Ján Dobrocký, nar. 4.6.1962, trvale bytom Bzovík 70, 962 41 Bzovík, v
súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

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
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:
·
·
·
·
·
·
·

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

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Ján Dobrocký – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461s poznámkou „ponuka Dobrocky“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Ing. Kristián Gregor, správca

K015022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanová Hajtmanová Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/668/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/668/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Beata
Stanová Hajtmanová, nar. 06.02.1971, Daxnerova 1082, 980 61 Tisovec, IČO – 41 743 261 (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 48/2021 zo dňa
11.03.2021 (K012294).
Stavby:
Popis

Štát Obec

Rodinný
dom

SR

Ulica

Rimavské
Zalužany

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Príboj

194

18/5

1/12

podiel Súpisné
číslo

Súpisová
hodnota

39

3.300,- €

Pozemok:
Druh
Zastavaná
a nádvorie

plocha

Výmera
v m2

Štát Obec

599

SR

Rimavské
Zalužany

Katastrálne
územie

Č.
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Príboj

14

18/5

10/144

podiel Súpisová
hodnota
83,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: spravca@akrybar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – BEATA STANOVÁ HAJTMANOVÁ –
NEHNUTEĽNOSTI - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 správcovi doručené do skončenia lehoty sa
nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto
ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky a ponuky doručené elektronicky. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Beata Stanová
Hajtmanová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K015023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6169/31, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/562/2020 S610

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/562/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Miroslav Martinec, nar. 14.07.1960, trvale bytom Javornícka 6169/31, 974
11 Banská Bystrica, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávku prihlásenú veriteľom KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., Československej armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24 785 199,
v celkovej výške 1.259,33 €, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 25.03.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K015024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cesnaková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plaviarska 138, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/522/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/522/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Emília Cesnaková, nar. 07.04.1965, Plaviarska 138/24, 976 64 Bacúch (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 53/2021 zo dňa
18.03.2021 (K013389).
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti Centro NET s.r.o., so sídlom Plaviarska 138, 976 64 Bacúch, IČO:
5.000,- €
46 748 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27043/S

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Emília Cesnaková – OBCHODNÝ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym 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 Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK66 0900 0000 0051 3311 3685,
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 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel – Emília
Cesnaková“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

Insolvency services, k.s., správca

K015025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mesíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková 48/84, 966 22 Lutila
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/515/2020 S1334
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/515/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku -2. kolo ponukového konania

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod číslom S 1334 , ako konkurzný správca na majetok dlžníka: Janka Mesíková, nar.
12.06.1969, bytom Štefániková 48/84, 966 22 Lutila ,v konaní o oddĺžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/515/2020, ( ďalej len dlžník ) , v zmysle ust. §-u167 p
ZKR,

vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, teda
ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je majetok
dlžníka, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 24/2021 dňa 05.02.2021 , K 006005:

Položka č. 1 :

Ojazdené osobné motorové vozidlo továrenská značka : MAZDA, AB HATCHBACK , 5 dv., EČ ZH 697 CI,
červenej farby, rok výroby 1998, najazdených km: 70 600 km, VIN: YCMAXXBAJAWM88921 .
Vozidlo je pojazdné, má platnú STK a EK. Technický stav vozidla zodpovedá počtu najazdených km
a veku vozidla. Vozidlo používa dlžník pre svoju potrebu, nie je garážované. Súpisová hodnota vozidla
je 270.- EUR.

Položka č. 2 :

Ojazdené osobné motorové vozidlo továrenská značka: PEUGEOT, AB HATCHBACK 5 dv., EČ: MT 992EA,
rok výroby 1993, VIN: VF31AHDZ250402756, modrej farby, vozidlo nemá platnú STK, ani EK, technický
stav vozidla je zlý, je nefunkčný motor vozidla a tachometrové lanko, z toho dôvodu nie je možné zistiť
stav najazdených km, rýchlosť vozidla, ani otáčky motora. Súpisová hodnota je 100.-EUR.

Podmienky ponukového konania

Predmetom ponukového konania je odplatný prevod vlastníckeho práva dlžníka k predmetu prevodu,
položky 1 a položky 2. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu
znáša úspešný záujemca.
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Spôsob podávania návrhov:

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„Ponukové konanie – konkurz 5 OdK/ 515/ 2020, NEOTVÁRAŤ“, a označí položku ponuky, o ktorú
prejavil záujem, na adresu správcu, JUDr. Ľubice Flíderovej, Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie ponúk začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty
do 15.00 hod. na adresu kancelárie správcu.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého
pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

2. vymedzenie predmetu návrhu na kúpu nehnuteľného majetku , ako súboru nehnuteľností, špecifikovaných
v ponukovom konaní

3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

4. dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:

1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
predpisom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba, výpis nesmie byť starší ako
tri mesiace.
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

3. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – fyzickej osoby.
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4. potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu majetku špecifikovaného v ponukovom konaní, sú povinní vopred zaplatiť zábezpeku na
kúpnu cenu a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu, IBAN: SK14 0200 0000 0000
0984 1412, vedený vo VÚB, a.s., na meno správcu. Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie : konkurz 5 OdK/
515/2020, označí číslo položky ponuky - zábezpeka.
Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15.hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

Zábezpeku zloženú záujemcom , ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku dlžníka. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenia, rozhodne žreb správcu.

Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť, alebo neprijať zjavne nevýhodnú ponuku.

V zmysle ust. §-u 167r odst. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi v lehote desať dní od skončenia
ponukového konania.

V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy , ktorý je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom. Miestom uzavretia zmluvy je kancelária správcu.
Ak záujemca na výzvu správcu, v lehote určenej správcom neuzavrie
so správcom kúpnu zmluvu, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje
sa za výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Ďalšie informácie možno
získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : aklubicafliderova@gmail.com alebo telefonicky na č. t.
0903 552449, počas úradných hodín správcu.
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Vo Zvolene, dňa 25.03.2021
JUDr. Ľubica Flíderová, správca

K015026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Všeobecná nemocnica Hnúšťa, n.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
102 Jesenského, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 000 815
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K13/2010 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2010
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom 960 01 Zvolen, S 1334, správca úpadcu Všeobecná nemocnica Hnúšťa,
n.o., Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa, IČO: 42 000 815, v konkurznom konaní sp. značka 1K 13/ 2010,
v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru ( VV ), úpadcu, zo dňa 05.02.2021

Vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie pohľadávok , ako súbor pohľadávok, v súlade s ust. §-u 92,
odst. 1, písm. d/ ZKR, postúpením súboru pohľadávok za odplatu, druhé kolo:

Predmet a podmienky ponukového konania:

Predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky za odplatu , kúpnu cenu, je súbor pohľadávok úpadcu,
zverejnený v Obchodnom vestníku 244/2020, dňa 18.12.2020, pod K 090732, v súpisovej cene 18 169, 08.EUR, v druhom kole speňaženia minimálne za hodnotu, ktorá zodpovedá 25 – tim % ich súpisovej hodnoty.

Zábezpeka:
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Záujemca je povinný zložiť vratnú finančnú zálohu na postúpenie pohľadávok za odplatu vo výške 200.EUR na konkurzný účet úpadcu , vedený vo VÚB Banke, a.s., č. účtu v tvare IBAN SK50 0200 0000 0027 1423
6751 , najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk . Účasť v ponukovom konaní je podmienená
zaplatením označenej finančnej zábezpeky .

Spôsob podávania ponúk :

Návrhy na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky za odplatu, je potrebné doručiť správcovi v zalepenej
obálke s označením „ Ponukové konanie – Konkurz 1K 13/ 2010 –neotvárať“, najneskôr do uplynutia lehoty na
podávanie návrhov.

Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. Podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v OV.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

b) vymedzenie predmetu zmluvy o postúpení pohľadávky s ponúkanou sumou odplaty v eurách

c) dátum a podpis navrhovateľa
d) záväznú ponuku záujemcu na odkúpenie majetku

Prílohami návrhu sú:

a ) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako 3 mesiace a
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b) - kópia občianskeho preukazu , ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu-fyzickej osoby

Vyhodnotenie doručených ponúk :

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnúť aj najvyššie doručenú ponuku v prípade, ak je táto zrejme
neadekvátna k hodnote predmetu speňaženia, ako aj v prípade, ak záujemca nesplní všetky podmienky
stanovené vyhlasovateľom.
Správca doručené ponuky označí dátumom doručenia a poradovým číslom ponuky.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca v sídle svojej kancelárie, do 5 dní od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk, pričom termín otvárania obálok oznámi správca VV,
nasledujúci deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol a o jeho obsahu neodkladne informuje VV.
Vyhodnotenie zistených ponúk správca vyhotoví do 5 dní od zaujatia stanoviska VV, k výsledku výberového
konania.
Po vyhodnotení ponúk správca neodkladne upovedomí účastníka ponukového konania, ktorí v ponukovom
konaní uspel, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
Účastníka, ktorého ponuka bola prijatá, vyhlasovateľ neodkladne písomne vyzve , prostredníctvom listovej
zásielky, prípadne elektronicky, prostreníctvom elektronickej schránky záujemcu, aby v lehote 7 dní od
doručenia oznámenia, uhradil zvyšok ponúkanej odplaty na označený konkurzný účet a následne uzavrel
zmluvu o postúpení pohľadávok, v lehote stanovenej správcom.
Miestom uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky je kancelária správcu, v prípade, ak správca
nezvolí iný postup.
V prípade, že vybratý účastník , ktorého návrh bol prijatý ako víťazný, neuhradí zvyšok odplaty za postúpenie
pohľadávky v lehote 7 dní od prijatia výzvy správcu na úhradu zvyšku ponúkanej kúpnej ceny, jeho záloha,
pripísaná na konkurzný účet, vo výške 200.- EUR, prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Záloha , zložená záujemcami, ktorých ponuka nebola prijatá, bude dotknutým záujemcom vrátená do 5
pracovných dní, od doručenia stanoviska VV, k výsledku výberového konania , správcovi.

Vo Zvolene, dňa 25.03. 2021
SKP

JUDr. Ľubica Flíderová,

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom 960 01 Zvolen, S 1334, správca úpadcu Všeobecná nemocnica Hnúšťa,
n.o., Jesenského 102, 981 01 Hnúšťa, IČO: 42 000 815, v konkurznom konaní sp. značka 1K 13/ 2010,
v zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru ( VV ), úpadcu, zo dňa 05.02.2021
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Vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie pohľadávok , ako súbor pohľadávok, v súlade s ust. §-u 92,
odst. 1, písm. d/ ZKR, postúpením súboru pohľadávok za odplatu, druhé kolo:

Predmet a podmienky ponukového konania:

Predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky za odplatu , kúpnu cenu, je súbor pohľadávok úpadcu,
zverejnený v Obchodnom vestníku 244/2020, dňa 18.12.2020, pod K 090732, v súpisovej cene 18 169, 08.EUR, v druhom kole speňaženia minimálne za hodnotu, ktorá zodpovedá 25 – tim % ich súpisovej hodnoty.

Zábezpeka:

Záujemca je povinný zložiť vratnú finančnú zálohu na postúpenie pohľadávok za odplatu vo výške 200.EUR na konkurzný účet úpadcu , vedený vo VÚB Banke, a.s., č. účtu v tvare IBAN SK50 0200 0000 0027 1423
6751 , najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk . Účasť v ponukovom konaní je podmienená
zaplatením označenej finančnej zábezpeky .

Spôsob podávania ponúk :

Návrhy na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky za odplatu, je potrebné doručiť správcovi v zalepenej
obálke s označením „ Ponukové konanie – Konkurz 1K 13/ 2010 –neotvárať“, najneskôr do uplynutia lehoty na
podávanie návrhov.

Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. Podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v OV.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická, alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať
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názov alebo obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

b) vymedzenie predmetu zmluvy o postúpení pohľadávky s ponúkanou sumou odplaty v eurách

c) dátum a podpis navrhovateľa
d) záväznú ponuku záujemcu na odkúpenie majetku

Prílohami návrhu sú:

a ) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako 3 mesiace a

b) - kópia občianskeho preukazu , ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu-fyzickej osoby

Vyhodnotenie doručených ponúk :

Návrh nemožno odvolať po jeho doručení.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnúť aj najvyššie doručenú ponuku v prípade, ak je táto zrejme
neadekvátna k hodnote predmetu speňaženia, ako aj v prípade, ak záujemca nesplní všetky podmienky
stanovené vyhlasovateľom.
Správca doručené ponuky označí dátumom doručenia a poradovým číslom ponuky.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca v sídle svojej kancelárie, do 5 dní od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk, pričom termín otvárania obálok oznámi správca VV,
nasledujúci deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví písomný protokol a o jeho obsahu neodkladne informuje VV.
Vyhodnotenie zistených ponúk správca vyhotoví do 5 dní od zaujatia stanoviska VV, k výsledku výberového
konania.
Po vyhodnotení ponúk správca neodkladne upovedomí účastníka ponukového konania, ktorí v ponukovom
konaní uspel, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
Účastníka, ktorého ponuka bola prijatá, vyhlasovateľ neodkladne písomne vyzve , prostredníctvom listovej
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zásielky, prípadne elektronicky, prostreníctvom elektronickej schránky záujemcu, aby v lehote 7 dní od
doručenia oznámenia, uhradil zvyšok ponúkanej odplaty na označený konkurzný účet a následne uzavrel
zmluvu o postúpení pohľadávok, v lehote stanovenej správcom.
Miestom uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky je kancelária správcu, v prípade, ak správca
nezvolí iný postup.
V prípade, že vybratý účastník , ktorého návrh bol prijatý ako víťazný, neuhradí zvyšok odplaty za postúpenie
pohľadávky v lehote 7 dní od prijatia výzvy správcu na úhradu zvyšku ponúkanej kúpnej ceny, jeho záloha,
pripísaná na konkurzný účet, vo výške 200.- EUR, prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Záloha , zložená záujemcami, ktorých ponuka nebola prijatá, bude dotknutým záujemcom vrátená do 5
pracovných dní, od doručenia stanoviska VV, k výsledku výberového konania , správcovi.

Vo Zvolene, dňa 25.03. 2021
SKP

JUDr. Ľubica Flíderová,

K015027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Bukaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorepa 599/18, 985 05 Kokava nad Rimavcou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/6/2021 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/6/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu:
Marian Bukaj, nar. 24.12.1969, bytom Chorepa 599/18, 985 05 Kokava nad Rimavicou, občan SR.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K015028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Táňa Oravkinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúch 473, 974 01 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K10/2010 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2010
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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JUDr. Ľubica Flíderová , správca dlžníka, Táňa Oravkinová, nar. 2.11.1960, 976 64 Bacúch č. 473,
v konkurznom konaní Okresného súdu Banská Bystrica, sp. značka 2K 10/2010, aktualizujem súpisy všeobecnej
podstaty vyhotovené prvým správcom v poradí, Mgr. Martinou Poničanou , nasledovne :

súpis všeobecnej podstaty- po oprave a doplnení , publikovaný v OV 137B/2010, pod K 006973 ,
aktualizujem tak , že s poukazom na jednotlivé položky zoznamu majetku a uvedenú hodnotu položky,
vylučujem, v súlade s ustanovením §-u 76 ods. 3, ZKR položky 4-84, 86- 94, 96 -218 , zo súpisu
všeobecnej podstaty,

súpis všeobecnej podstaty-doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku,
publikovaný v OV 137B/2010, pod K 006974, bez číselného označenia položiek súpisu , aktualizujem tak,
že s poukazom na jednotlivé položky zoznamu majetku a uvedenú hodnotu položky, vylučujem, v súlade
s ustanovením §-u 76 ods. 3, ZKR, všetky tam uvedené položky, okrem položky: iná majetková hodnota:
časť príjmu úpadcu za mesiac máj 2010, v súpisovej hodnote 351, 99.- EUR, zo súpisu všeobecnej
podstaty.

Dôvody vylúčenia majetku z konkurznej podstaty :

1.Konkurzu nepodlieha majetok, ktorý nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou ( § 72 ZKR a §
115 Zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ), okrem iného:
- bežné súčasti odevov
- nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov
jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný
kuchynský riad, rádioprijímač
- domáce zvieratá s výnimkou tých , ktoré slúžia na podnikanie
- veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 EUR.

2. Do súpisu sa s poukazom na ustanovenie §-u 77 ZKR zapisuje majetok podliehajúci konkurzu. Každá
samostatne existujúca vec, právo, alebo iná majetková hodnota sa do súpisu zapisuje ako samostatná položka
majetku, to nie je potrebné, ak ide o majetok nepatrnej hodnoty.

Vo Zvolene, dňa 24.03.2021

JUDr. Ľubica Flíderová, 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

168

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

K015029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunešov 96, 967 01 Kunešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/483/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/483/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Anna Mihálová, nar. 09.01.1957, bytom Kunešov 96, 967 01 Kremnica,
podnikajúca pod obchodným menom: Anna Mihálová, Kunešov 76, 967 01 Kremnica, IČO: 35299908 týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 4OdK/483/2020, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: KRUK Česká a s Slovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7, Hradec Králové
Celková prihlásená suma: 703,94 e
JUDr. Mário Keleti, správca

K015030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vojteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 173, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/541/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/541/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Viera Vojteková, nar. 26.04.1953, bytom 173 Pondelok, 980 13 Hrnčiarska Ves, občianka SR, podnikajúca pod
obchodným menom Viera Vojteková, s miestom podnikania 5 Titsh, 099 12 Anras, Rakúska republika, IČ: 70 769
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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06 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné
nezabezpečené pohľadávky, doručené do kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004
Prihlásená suma:
·

výška

735,53 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec
správca

K015031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hampachel Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1977
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1015/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1015/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.11.2019, sp. zn. 2OdK/1015/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 235/2019 zo dňa 05.12.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Marek Hampachel,
nar. 16. 08. 1977, trvale bytom Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, obchodné meno: Marek Hampachel, s miestom
podnikania Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec, IČO: 40211649 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
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Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Hampachel, nar. 16.08.1977,
Daxnerova 1083, 980 61 Tisovec končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K015032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Ulica 122/31, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/428/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/428/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 23.03.2021, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO:
35 815 256 v celkovej hodnote 1 408,57 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K015033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 231/11, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1986
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/551/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/551/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 08.12.2020, sp. zn. 4OdK/551/2020, bol na majetok
dlžníka: Anna Dunková, nar. 04.02.1986, trvale bytom: Horná 231/11, 963 01 Krupina (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
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insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 241/2020, deň vydania: 15.12.2020.

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

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Anna Dunková, nar. 04.02.1986, trvale bytom:
Horná 231/11, 963 01 Krupina, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K015034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Durajová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Adriana Durajová, nar.: 04.07.1975, bytom: 974 01
Sebedín - Bečov, Bečov 47, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2K/86/2016 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku výmaz poznámky o spornom
zápise: „Dôvodom sporného zápisu je námietka vznesená p. Slávkou Kováčikovou, nar. 18.09.1977, bytom:
Ovocinárska 378/10, 976 52 Čierny Balog o vlastníctve predmetnej hnuteľnej veci“ na základe Rozhodnutia
Krajského súdu v Banskej Bystrici sp zn.: 43CoKR/26/2020 zo dňa 15.10.2020.

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

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

2
135
135

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve úpadcu
záhradný nábytok z umelého ratanu kombinovaného so
sklom – 4x polohovateľná stolička, 1x stôl
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

3
100
100

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

trampolína
zn.
inSPORTline
o priemere cca 4m
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
100
100

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

trojzostava
hojdačiek
z dreva
a umelej hmoty
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

5
110
110

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

basketbalový
kôš
zn.
inSPORTline
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

6
75
75

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
3-dielny pracovný nábytok+ 2x
stôl
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

7
55
55

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

tlačiareň zn. SAMSUNG, typ: Xpress C480W
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:
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Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 30.03.2021

8
70
70

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

skartovačka zn. Sigma, typ:
PCC350C
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

9
20
20

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

2x nočný stolík (hnedobiela farba)
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

10
60
60

Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
2x polica (1x šuflík + 1x šuflík,
dvierka)
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

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

175

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 30.03.2021
11
45
45

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

vysoká šuflíková skrinka
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

12
20
20

Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

ventilátor
na
stojane,
typ:
VT1018R
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

13
20
20

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

2x barové stoličky
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

14
95

Adresa miesta, kde sa nachádza
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Hodnota (trhová) v €

95

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

2 – dielna dyhovaná jedálenská
zostava
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

15
85
85

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

sklenná vitrína kombinovaná s
drevom
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

16
25
25

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

polička pod televízor
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

17
50
50
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Deň vydania: 30.03.2021

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve úpadcu
2x reproduktor na domáce kino
PHILIPS, typ: Twin sups
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

zn.

18
70
70

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

5-dielna dyhovaná chodbová zostava
so zrkadlom
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

19
160
160

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

šatníková skriňa so zrkadlom
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

20
2.500
2.500

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku
ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Deň vydania: 30.03.2021

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve úpadcu
kosačka s profi vozíkom zn. Husqvarna,
typ: CTH220-TWIN
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané, pojazdné
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

21
190
190

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

mraziarenský box zn. LIEBHERR
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

22
20
20

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

gitara s púzdrom zn. PASADENA,
typ: CG1-3/4
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

23
400
400

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve

Deň a dôvod zapísania do súpisu
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Deň a dôvod zapísania do súpisu

Deň vydania: 30.03.2021
úpadcu

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
2x detský písací stôl z masívu + 2x
šuflíková polička
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

24
360
360

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu

vo

Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
2x detská šatníková skriňa z
masívu
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

25
50
50

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

nízka polička z masívu (kombinovaná
s 3 šuflíkmi)
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

26
70
70

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
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Deň vydania: 30.03.2021
vysoká polica z masívu (kombinovaná
s 3 šuflíkmi)
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

27
80
80

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

vysoká šuflíková polica z masívu
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov
používané
-

Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

28
80
80

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017; majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

3-dielna šuflíkovo-otváracia polica
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
používané
-

Číslo súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

29
10
10

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
31.07.2017;
majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)

vo

okenný čistič Kärcher žlto-čierny
Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov

Adresa miesta, kde sa nachádza
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Deň vydania: 30.03.2021

Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

používané
-

JUDr. Jana Živická - správca

K015035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demelová Ginetta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 71/41, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/521/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/521/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Pozemky
Deň
Dôvod
Druh
Výmera Štát, okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo Spoluvlastnícky zapísania zapísania
Číslo
pozemku v m²
obec
územie
vlastníctva parcely
podiel
majetku do majetku do
súpisu
súpisu

1

orná pôda

76

2

orná pôda

3368

Slovenská
republika,
Zlaté
Veľké
Moravce,
Vozokany
Veľké
Vozokany
Slovenská
republika,
Zlaté
Veľké
Moravce,
Vozokany
Veľké
Vozokany
JUDr. Stela Chovanová,
,
správca

Hodnota
zapisovaného
majetku určená
odhadom
správcu

1162

EKN
2227

1/5

25.3.2021

LV č. 1162,
k.ú. Veľké
Vozokany

7,- €

2643

CKN
5339

1/5

25.3.2021

LV č. 2643,
k.ú. Veľké
Vozokany

302,50 €

K015036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 30.03.2021

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Nič, nar. 13.07.1977, trvale bytom
Budovateľská 13, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 4OdK/763/2019 v súlade s § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská značka

druh
vozidla

PEUGEOT 406 ST
HDI
90PS osobné
8*RHY/B/E

EČV

VIN

druh
karosérie

BS676AZ VF38BRHYE80957316 AA sedan

kategória
vozidla

farba

rok
spoluvl.
výroby podiel

súpisová
hodnota
(Eur)

M1

strieborná
metalíza
svetlá

1999

500

1/1

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.
(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA - 4OdK/763/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
C. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 4OdK/763/2019“.
D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.
E. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. C) tohto oznamu;
Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) 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 skončenia ponukového konania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K015037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 310/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1975
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/109/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/109/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Bartoš, nar. 21.09.1975, trvale bytom Záhradná
310/8, 977 01 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/109/2020 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 57/2021 zo dňa 24.03.2021:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo
továrenská
značka
VAZ
VOLKSWAGEN
POLO

druh
vozidla
osobné

RENAULT CLIO

osobné

osobné

EČV

VIN

druh
karosérie
neznáme

BR663AE 1040181
WVWZZZ6NZ
BR949CJ
AA sedan
WY103529
VF1CB0U0
BR102CJ
neznáme
F22573229

kategória
vozidla
neznáme
M1
neznáme

farba

rok
výroby
1980

neznáme
šedá metalíza
1997
tmavá
neznáme

2000

spoluvl.
podiel
1/1

súpisová
hodnota (Eur)
100

1/1

100

1/1

100

Poznámka: Správca nemá bližšie informácie o predmetných motorových vozidlách, ani informácie o aktuálnom
stave motorových vozidiel, ako ani o mieste, kde sa toho času motorové vozidlá nachádzajú.
(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Predmet speňažovanie – motorové vozidlá sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.
C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA - 5OdK/109/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
D. Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely
zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra
banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „záloha 5OdK/109/2020“.
E. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.
F. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb
meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky. V prípade
fyzických osôb fotokópiu občianskeho preukazu;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu
v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený
v písm. D) tohto oznamu;
G. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. F); ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.
H. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.
I. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
J. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
K. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) 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 skončenia ponukového konania.
L. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 25.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K015038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/270/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/270/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/270/2019 zo dňa 22.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 63/2019 dňa 29.03.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ján Blažej,
nar. 27. 01. 1953, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1)
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1)
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.
2)
Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ing. Ján Blažej, nar. 27. 01. 1953, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K015039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOKWOOD s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1115, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 165 444
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972
596 zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856, správca úpadcu
LOKWOOD s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165 44 týmto aktualizuje
súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27,
814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 103/2020 zo dňa
01.06.2020 (K042809) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Hnuteľné veci:
Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

PETERSON 4700 drvič
1
drevnej hmoty
MORBARK MODEL 30
(OBM
TEC
M30RXL 1
M30)

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v EUR

XL911135470203058 ZV739YE

-

opotrebovaný

1/1

60 000,00 EUR

XL900204070203054 ZV377YH

-

opotrebovaný

1/1

120
EUR

000,00

Insolvency services, k.s.

K015040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Norko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská 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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gábor Száraz, správca majetku dlžníka Martin Norko v konkurze, nar. 18.05.1968, trvale bytom Slanská 20,
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080 06 Prešov, email: ak.szaraz@gmail.com konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 2OdK/36/2021
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: obchodný podiel spoločnosti VANOR, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Slanská 20, 080 06 Prešov,
IČO: 31 707 131, zapísaný pod súpisovou zložkou majetku č. 1 súpisu všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 58/2021 dňa 25.03.2021 pod podaním „K014473“.
Popis predmetu predaja:
Súpisová
zložka
majetku
č.

1.

Popis inej
majetkovej
hodnoty

Obchodný
podiel v
spoločnosti
VANOR, spol. s
r.o. v konkurze,
so sídlom
Slanská 20, 080
06 Prešov, IČO:
31 707 131

Výška
Výška
Vlastník
splateného
obchodného
obchodného
základného
podielu
podielu
imania

100%

331
939,188741
eur

dlžník

Register

Stanovenie hodnoty podielu

obchodná spoločnosť od svojho
založenia vykonávala podnikateľskú
činnosť, v zbierke listín sa nachádza
závierka, z ktorej vyplýva, že majetok
spoločnosť je spoločnosti je obchodná spoločnosť
zapísaná v
niekedy vykonávala podnikateľskú
Obchodnom
činnosť, pričom posledná závierka v
registri
registri účtovných závierok je k
Okresného
28.05.2020 a z nej vyplýva, že
súdu Prešov,
majetok spoločnosti je 10,- eur.
oddiel Sro,
Spoločnosť má dlhodobo záväzky a
vožka č. 2300/P
záporné vlastné imanie. Na
spoločnosť bol uznesením Okresného
súdu Prešov, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.08.2020 sp. zn.
1K/4/2020 vyhlásený konkurz.

Súpisová
hodnota
majektu

10 eur

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia, pričom v prípade, ak
posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna, lehota končí nasledovný pracovný deň. Záujemca fyzická
osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou
občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú
ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Písomná ponuka spolu s hore uvedenými
prílohami musí byť do kancelárie správcu doručená v zalepenej neporušenej obálke s označením „PONUKA
konkurz 2OdK/36/2021“ alebo ponuka spolu s prílohami musí byť doručená do elektronickej schránky správcu,
pričom do predmetu záujemca uvedie: PONUKA konkurz 2OdK/36/2021.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142
Bližšie informácie: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ak.szaraz@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu
nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných
vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.

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. Gábor Száraz, správca

K015041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 1117 / 9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1976
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/87/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/87/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu podľa § 167u ods. 1 ZKR
Správca dlžníka Jozef Kucan, nar.: 21.11.1976, trvale bytom Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina, týmto
v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 v spojení s § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Správca zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok aby do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
oznámili správcovi svoje bankové údaje na účely zaslania výťažku, a to na adresu: kalman@itrust.sk.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K015042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palko Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 483 / 86, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1954
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako
správca dlžníka – Václav Palko, nar. 26.11.1954, Cintorínska 483/86, 059 364 Spišská Teplica (ďalej
len „Dlžník“), oznamuje, že:
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.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny iný majetok okrem majetku, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty v OV č. 134/2020 zo dňa 14.07.2020 a ktorý bol speňažený v treťom kole verejného
ponukového konania zverejneného v OV č. 189/2020 zo dňa 01.10.2020; následne správca po odrátaní všetkých
nákladov spojených s vedením konkurzu vyhotovil záznam do spisu – vyúčtovanie oddlženia Dlžníka a dospel k
zisteniu, že konkurzná podstata nepokryje všetky náklady konkurzu (náklady za vedenie kancelárie, archiváciu
spisu, odmeny správcu zo speňaženia a iné);
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K015043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščurok Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Grešáka 3559 / 29, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/77/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako
správca dlžníka – Jozef Ščurok, nar. 08.07.1975, J. Grešáka 3559/29, 085 01 Bardejov (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že:
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.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny iný majetok okrem majetku, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty v OV č. 127/2020 zo dňa 03.07.2020 a ktorý bol speňažený v ponukovom konaní č. 1 – III.
kolo zverejneného v OV č. 166/2020 zo dňa 27.08.2020; následne správca po odrátaní všetkých nákladov
spojených s vedením konkurzu vyhotovil záznam do spisu – vyúčtovanie oddlženia Dlžníka a dospel k zisteniu, že
konkurzná podstata nepokryje všetky náklady konkurzu (náklady za vedenie kancelárie, archiváciu spisu, odmeny
správcu zo speňaženia a iné);
správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K015044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 61 / 79, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1983
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/363/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/363/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca S 1880, so sídlom kancelárie Levočská 4, 080 01 Prešov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty Stanislav Polhoš, nar. 08.09.1983, trvale bytom Nový dvor 61/79, 059 52
Veľká Lomnica sp. zn. 2OdK/363/2020 týmto v zmysle ustanovenia 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že končí konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka po splnení rozvrhu výťažku.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K015045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emergency Service s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 863 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bartoš, zn. správcu S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca
úpadcu Emergency Service s.r.o., so sídlom Námestie slobody 12, 066 01 Humenné, IČO: 46 863 117, týmto
oznamuje v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 25.03.2021 do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, Žilina, IČO: 45 293
619, Slovenská republika pod por. č.1 - vo výške istiny 354,- Eur, v celkovej sume 354,- Eur, pod por. č.2 - vo
výške istiny 2264,16 Eur, v celkovej sume 2264,16 Eur, pod por. č.3 - vo výške istiny 1766,40 Eur, v celkovej
sume 1766,40 Eur, pod por. č. 4 - vo výške istiny 775,- Eur, v celkovej sume 775,- Eur a pod por. č. 5 - vo výške
istiny 900,- Eur, v celkovej sume 900,- Eur, ktoré pohľadávky správca zapísal do zoznamu pohľadávok vo vyššie
uvedenom konaní úpadcu.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K015046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Miklošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 8, 094 08 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/813/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/813/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Monika Miklošová, nar. 31.07.1972, Závada 8, 094 08 Závada
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/813/2019, v zmysle ustanovenia § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorá
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Iná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávka v celkovej sume 649,34 Eur a 4.699,77 Eur.
JUDr. Mária Domčeková/správca

K015047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľarová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/278/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/278/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením spisová značka: 4OdK/278/2020 zo dňa 18.11.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka: Irena Kotľarová, nar. 13.03.1977, Podskalka 5209/87, 066 01 Humenné, Slovenská republika,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť
zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2020, K084911, dňa 25.11.2020, pričom v zmysle § 199
ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 26.11.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Irena Kotľarová, nar. 13.03.1977, Podskalka 5209/87, 066
01 Humenné, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
4OdK/278/2020 zo dňa 18.11.2020, na majetok dlžníka: Irena Kotľarová, nar. 13.03.1977, Podskalka 5209/87,
066 01 Humenné, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malcov 199, 086 06 Malcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/260/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/260/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením spisová značka: 4OdK/260/2020 zo dňa 09.11.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka: Eva Miková, nar. 09.11.1960, 086 06 Malcov 199, Slovenská republika, zastúpený Centrom právnej
pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník,, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a
vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 220/2020, K082378, dňa 13.11.2020, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto
uznesenie právoplatnosť dňa 14.11.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Eva Miková, nar. 09.11.1960, 086 06 Malcov 199,
Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
4OdK/260/2020 zo dňa 09.11.2020, na majetok dlžníka: Eva Miková, nar. 09.11.1960, 086 06 Malcov 199,
Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, 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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K015049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hreha Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 1593/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/60/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/60/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Ján Hreha, nar. 29. 06. 1980, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4 OdK/60/2019 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 : Ján Hreha, nar. 29. 06. 1980, Čs. armády 1593/4, 069 01 Snina 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

K015050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalová 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2019 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Mária Šamková, nar. 04. 06. 1960, Festivalova 135/14, 089 01 Svidník vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4 OdK/53/2019 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 : Mária Šamková, nar. 04. 06. 1960, Festivalova 135/14, 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Dravce 120, 082 73 Šarišské Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/64/2017 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/64/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd v Prešove uznesením č. k. 1OdK/64/2017zo dňa 18. 7. 2017zverejneným v Obchodnom vestníku č.
141/2017 dňa 25. 7. 2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Kohan, nar. 26. 08. 1951, bytom 082 73
Šarišské Dravce 120 a ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Ľuboša Bajužíka , číslo správcu S1309 , so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť
a vykonateľnosť dňa 26. 7. 2017. 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
konkurzu sa končí. Oznámení v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka
v súlade s ust. § 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 všeobecná konkurzná
podstata Dlžníka po jej speňažení pokryje/pokrýva náklady konkurzu a teda správca pristúpil k rozvrhu výťažku
speňaženia. Správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka končí z dôvodu
splnenia rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka Jozef Kohan, nar. 26. 08. 1951, bytom 082 73 Šarišské Dravce 120 zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca

K015052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petruňková Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Olšava 107, 090 32 Nižná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/314/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/314/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Františka Petruňková, nar. 05.11.1977, Nižná Olšava 107,
090 32 Nižná Olšava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola dňa 23.03.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky od veriteľa
s prihlásenou sumou takto:
Veriteľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256
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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Prihlásená celková suma pohľadávky:
434,79,- Eur
Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár

K015053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 938 / 23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1982
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/91/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 101/5, 093 01 Vranov
nad Topľou, zn. správcu S1868, správca dlžníka: Štefan Kohút, nar. 03.03.1982, Mlynská 938/23, 058 01
Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Štefan Kohút, IČO: 45497923, s miestom podnikania
Mlynská 938/23, 05801 Poprad, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 23.03.2021 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok od veriteľa s celkovou prihlásenou sumou takto:
Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená celková suma pohľadávky:
Pohľadávka pod por. č. 1 = 1.152,61,- Eur
Pohľadávka pod por. č. 2 = 293,20,- Eur
Pohľadávka pod por. č. 3 = 473,68,- Eur

Správca v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal tieto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Mgr. Vlastimil HAJDUK
komplementár

K015054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujňák Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2017 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd v Prešove uznesením č. k. 2OdK/86/2017 zo dňa 15. 8. 2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
160/2017 dňa 21. 08. 2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Bujňák, nar. 2. 2. 1967, trvale bytom 058
01 Mesto Poprad a ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Ľuboša Bajužíka , číslo správcu S1309 , so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť
a vykonateľnosť dňa 22. 8. 2017. 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
konkurzu sa končí. Oznámení v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Po preskúmaní pomerov dlžníka
v súlade s ust. § 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 všeobecná konkurzná
podstata Dlžníka po jej speňažení pokryje/pokrýva náklady konkurzu a teda správca pristúpil k rozvrhu výťažku
speňaženia. Správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok dlžníka končí z dôvodu
splnenia rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka Jaroslav Bujňák, nar. 2. 2. 1967, trvale bytom 058 01 Mesto Poprad zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca

K015055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 77, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením spisová značka: 2OdK/350/2020 zo dňa 12.11.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka: Oľga Hangurbadžová, nar. 21.10.1959, Stráne pod Tatrami 77, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Slovenská republika, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň
mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 223/2020, K083406, dňa 19.11.2020, pričom
v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 20.11.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Oľga Hangurbadžová, nar. 21.10.1959, Stráne pod Tatrami
77, 059 76 Stráne pod Tatrami, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
2OdK/350/2020 zo dňa 12.11.2020, na majetok dlžníka: Oľga Hangurbadžová, nar. 21.10.1959, Stráne pod
Tatrami 77, 059 76 Stráne pod Tatrami, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K015056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Dutkovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 207, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/175/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/175/2020
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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náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:

Okresný súd Prešov uznesením spisová značka: 4OdK/175/2020 zo dňa 24.07.2020 v právnej veci navrhovateľa–
dlžníka Jana Dutkovská Nováková, nar. 25.05.1973, trvale bytom 067 33 Papín 207, Slovenská republika
zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť
zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 146/2020, K058854, dňa 30.07.2020, pričom v zmysle § 199
ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 31.07.2020.
Správca, JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom D. Tatarku 258/3 (predtým Alžbetina 416/30), 058 01 Poprad, značka
správcu S 1423, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že:
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ZKR). Na základe uvedených skutočností
správca oznamuje, že v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov konkurz vyhlásený na Jana Dutkovská Nováková, nar. 25.05.1973, trvale bytom
067 33 Papín 207, Slovenská republika, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
(§167t ZKR).
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.
4OdK/175/2020 zo dňa 24.07.2020, na majetok dlžníka: Jana Dutkovská Nováková, nar. 25.05.1973, trvale
bytom 067 33 Papín 207, Slovenská republika, zrušuje. (§167v ods. 1 druhá veta ZKR).
Poučenie: V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Poprade, dňa 15.03.2021

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K015057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjov 234, 065 48 Kyjov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/11/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – dlžníka Jaroslav Pešta,
nar. 16.04.1987, Kyjov 234, 065 48 Šarišské Jastrabie, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Pešta
s miestom podnikania 065 48 Kyjov 234, IČO: 47 552 565, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 2OdK/11/2021
S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz
Jaroslav Pešta.
V Prešove, 25.3.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K015058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohut Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375 / 7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1974
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/300/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/300/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Milan Kohut, nar.: 02.04.1974, trvale bytom
Lesná 375/7, 094 12 Vechec, (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K015059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbudské Dlhé 100, 067 12 Zbudské Dlhé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/6/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/6/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/6/2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Ferenc, nar. 12.08.1957, trvale bytom 067 12
Zbudské Dlhé 100 týmto oznamuje, že dňa 25.03.2021, t. j. po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie, bola do
kancelárie správcu doručená Prihláška pohľadávky zo dňa 06.03.2021, poradové číslo 1, vrátane 5 príloh,
veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o , Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO:
24785199, Česká republika, v zastúpení ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, Námestie sv.
Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IČO: 47255773, SR. Jedná sa o pohľadávku: poradové číslo 1 v celkovej výške
865,69 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v celkovej sume 865,69 Eur. (Ing. Marta
Prigancová, správca)

K015060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 65, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/214/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníčky Lenka Grundzová, nar.
12.08.1987, bytom Vyšný Orlík 65, 090 11 Vyšný Orlík, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 11.09.2020 pod
sp. zn. 4OdK/214/2020 končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 25.03.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K015061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Talian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumní 320/15, 082 16 Fintice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/183/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/183/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. 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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Oračko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holumnica 96, 059 94 Holumica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/256/2020-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v danom konkurze - úpadcu/dlžníka: Stanislav Oračko, bytom Holumnica 96, v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ZoKR/ týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok mu bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava v celkovej sume 660,22 €, ktorá bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod por. č. 6.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K015063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1828/71, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/660/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/660/2018
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 25.03.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Babin, správca

K015064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Vaľany
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 218/3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/631/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/631/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hunkovce 48, 090 03 Hunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/892/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/892/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K015066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pačan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 139/57, 059 42 Gerlachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/199/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/199/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kurej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Renčišov 60, 082 62 Renčišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/662/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/662/2018
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dolobáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Udavské 266, 067 31 Udavské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/750/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/750/2018
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tarasovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 520/14, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/640/2020 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/640/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Trusa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6960/28, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/405/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/405/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kizák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytovce 5, 068 01 Rokytovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 141, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/713/2018 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/713/2018
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 25.03.2021
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JUDr. Vladimír Babin, správca

K015073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Takáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolského 262/12, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/468/2019 S 1039
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/468/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca

K015074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Babin
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/420/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/420/2019
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 25.03.2021
JUDr. Vladimír Babin, správca
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K015075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Grundza, nar. 29.12.1989, trvale bytom 090
02 Kružlová 133, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Grundza TOMSTAV, s miestom podnikania 090 02
Kružlová 100, IČO: 51 707 764, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod spis zn. 5OdK/419/2020, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p ZKR ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: druhé
Druh majetku: Hnuteľná vec – Osobné vozidlo
Predmet: Vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
245/2020 dňa 21.12.2020 pod podaním K091050:
Súpisová zložka poradové číslo: 2.
Značka: RENAULT MEGANE
Typ: AB HATCHBACK 5DV
Farba: čierna metalíza
Zdvihový objem motora: 1390,0 cm3
Výkon: 72 kW
EČ: SK249BB
Rok výroby: 2005
Počet najazdených km: 282 000 km
Stav opotrebovanosti: používané, vozidlo bolo havarované, predný pohon, predné okná elektrické, 1 kľúč,
diaľkové ovládanie, ABS.
Súpisová hodnota majetku: 1 300 Eur
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, ak tento deň
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota končí pracovným dňom, ktorý po nich nasleduje.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia doručia ponukový list na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty: Ing. Marta Prigancová, správca, Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce v zalepených obálkach s
označením: „PONUKA – 5OdK/419/2020“, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Číslo bankového účtu na zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu: Záujemca je povinný uhradiť
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zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN SK51 0200 0000 0034 9018
4159, variabilný symbol: 54192020, do poznámky uveďte: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a text : „ponukové konanie“.
Ponuka musí obsahovať:
presné označenie záujemcu (presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné
meno, miesto podnikania a IČO; ak je záujemcom právnická osoba: názov, sídlo a IČO a predložia výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá
koná v mene a na účet právnickej osoby),
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu,
súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov správcom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné prehlásenie záujemcu, že nie je voči dlžníkovi blízkou osobou, a že voči dlžníkovi nemá žiadne
záväzky,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
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. Záväzné ponuky podané
v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou, a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
Správca si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť ponuku záujemcu.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku.
Predmet ponukového konania sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti
konkurznej podstate.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR „Oprávnená osoba podľa § 167r ods. odseku 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.“
Podľa § 167r ods. 2 ZKR „Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“

(Ing. Marta Prigancová, správca)

K015076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Praženicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raketová 1473/7, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.1.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 3. kolo

Správca Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom kancelária Hlavná 25, 040 01 Košice, zapísaná v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1204 (ďalej len “Správca”) Úpadcu : Kristína Praženicová,
nar. 15.1.1977, bytom Raketová 1473/7, 040 12 Košice, podnikajúca pod obchodným menom Kristína
Praženicová, s miestom podnikania Raketová 7, 0412 Košice, IČO: 43 970 214, zastúpený Centrom právnej
pomoci (ďalej len „Úpadca“), (ďalej len “Úpadca”), v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj nehnuteľnosti menšej hodnoty
zapísanej do súpisu majetku konkurznej podstaty – súpisová zložka majetku (zverejnené v OV č. 133/2020 zo
dňa 13.7.2019 pod. č. K054356).

Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU

Nehnuteľný majetok :

·

LV č. 678, k.ú. Košická Belá, obec Košická Belá, okres Košice – okolie

parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape
·

parcela č. 135 o výmere 430m2 – záhrada v podiele ½

II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedené nehnuteľnosti správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK IBAN: SK39 0200 0000 0038 8661 4354, VS:261892020,
ako informáciu pre príjemcu treba uviesť: 26OdK/189/2020 – Praženicová- „meno záujemcu“. Záloha sa považuje
za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 26OdK/189/2020 - Katarína Praženicová - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 9.4.2021 na
adresu kancelárie správcu: Hlavná 25, 040 01 Košice.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. 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.

IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia nehnuteľnosti, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
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VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 12.4.2021 o 10.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, s úspešným uchádzačom
bude v súlade s Podmienkami zmluva uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Adresa pre doručenie ponúk Ing. Dagmar Prividi, správca, Hlavná 25, 040 01 Košice, tel kontakt pre prípadné
dotazy: 055/7288367, príp. e-mail: prividiova@yahoo.com.
V Košiciach, dňa 25.3.2021
Ing. Dagmar Prividi, správca

K015077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maďarová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 307, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/48/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/48/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Dominika Maďarová, nar. 05.04.1984, bytom Kysak 307, 044 81 Kysak (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Timonova 13, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K015078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 615 / 20, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1956
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/368/2020 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/368/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty
P.č.

1.

Druh

Špecifikácia

Obchodný podiel - 100%, na obchodnej spoločnosti KESTAR s.r.o., sídlom Hlinkova
Iná majetková
615/20, Košice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
hodnota
Oddiel : Sro, Vložka číslo : 22889/V, IČO : 44 518 064

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová
hodnota
6.639,EUR

§167h ods. 1)
ZKR

K015079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorínska cesta 1 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu KPN, s.r.o., Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 202 967, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.03.2021, sp.zn.: 30K/3/2021 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu JUDr. Veronika Kubriková,
PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy
08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na:
kubrikova.spravca@gmail.com alebo na tel. čísle: 0948 906 492.
JUDr. Veronika Kubriková, PhD., správca

K015080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odorínska cesta 1 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 202 967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es)
„Convocatoria
para
la
presentación
de
créditos.
Plazos
aplicables“
(cs)
"Výzva
k
přihlášení
pohledávky.
Závazné
lhůty"
(da)
„Opfordring
til
anmeldelse
af
fordringer.
Var
opmarksom
pa
fristerne“
(de)
„Aufforderung
zur
Anmeldung
einer
Forderung.
Etwaige
Fristen
beachten“
(et)
„Noude
esitamise
kutse.
Järgitavad
tähtajad"
(en)
„Invitation
to
lodge
a
claim.
Time
limits
to
be
observed“
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(fr)
„Invitation
a
produire
une
créance.
Délais
a
respecter“
(it)
„Invito
all’insinuazione
di
un
credito.
Termine
da
osservare“
(lv)
„Uzaicinajums
iesniegt
prasijumu.
Termini,
kas
jaievero"
(lt)
„Kvietimas
pateikti
reikalavimą.
Privalomieji
terminai"
(hu)
„Felhívás
követelés
bejelentésére.
Betartandó
határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl)
„Oproep
tot
indiening
van
schuldvorderingen.
In
acht
te
nemen
termijnen”
(pl)
„Wezwanie
do
zgłoszenia
wierzytelności.
Przestrzegać
terminów"
(pt)
„Aviso
de
reclamaçao
de
créditos.
Prazos
legais
a
observar“
(sk)
„Výzva
na
prihlásenie
pohľadávky.
Je
potrebné
dodržať
stanovené
termíny"
(sl)
„Poziv
k
prijavi
terjatve.
Roki,
ki
jih
je
treba
upoštevati"
(fi)
„Kehotus
saatavan
ilmoittamiseen.
Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
týmto ako správca úpadcu KPN, s.r.o., so sídlom Odorínska cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 202
967, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Košice I, sp.zn.: 30K/3/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 57/2021 z 24.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená JUDr. Veronika Kubriková PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587.
According to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt KPN, s.r.o., with registered seat: Odorínska cesta 1, 052 01
Spišská Nová Ves, SR, ID No.: 36 202 967, our duty is to inform you, that District Court Košice I, No. 30K/3/2021,
promulgated in the Commercial bulletin No. 57/2021 dated 24.03.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Veronika Kubriková PhD., office seat: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves,
trustees No.: S1587 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). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§
28 ods. 2 ZKR). 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).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court. By submitting an application to the trustee's mailbox, the application is deemed to have
been served in court as well (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
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). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application 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) the name, surname and address of
the creditor, in the case of a natural person, or business name, first name and surname, if different from the
business name, identification number or other identification and place of business of the creditor, in case of
the entrepreneur natural person, the business name, an identification number or other identification and the seat
address of the creditor, in the case of a legal entity, b) the name, surname and address of the bankrupt, in the
case of a natural person, or business name, first name and surname, if different from the business name,
identification number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is the entrepreneur natural
person, or the business name, identification number or other identification and bankrupt´s seat address, if it is a
legal entity, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak Republic, including the tax authorities and social security authorities of member
states according to the Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 of 20th May 2015
on insolvency proceedings.
JUDr. Veronika Kubriková PhD., správca / trustee

K015081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maďarová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 307, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/48/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/48/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Dominika Maďarová, nar. 05.04.1984, bytom Kysak 307, 044 81 Kysak (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K015082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maďarová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 307, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/48/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/48/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Dominika Maďarová, nar.: 05.04.1984, trvale bytom Kysak 307, 044 81 Kysak (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 09.03.2021 12:57:18, sp. zn.
30OdK/48/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 46/2021 dňa 09.03.2021 12:57:18 vyhlásený konkurz a
za správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13,
04001 Košice, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Dominika Maďarová, born on 05.04.1984, with permanent address at Kysak 307, 044 81
Kysak (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Košice
I of 09.03.2021 12:57:18, ref. No. 30OdK/48/2021 published in the Commercial report No. 46/2021 of 09.03.2021
12:57:18 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Timonova
13, 04001 Košice, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to
as the „Trustee“).
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
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of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Košice, dňa 09.03.2021
Košice, on 09.03.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K015083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ZKR, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Prihl. suma

Por.č. v zozname pohľadávok

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

309,23 EUR

6.

V Košiciach, 25.03.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K015084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kuchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 106, 049 41 Pača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2020 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Kuchta, nar. 4. 6. 1980, bytom: Jarková 106,
049 41 Pača v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 33/2021 vydanom dňa 18. 2. 2021.
1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 47/2021 zo dňa 10. 3. 2021. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Správca podstaty konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2 záujemcovia. Správca po
vyhodnotení nimi predložených ponúk konštatoval, že úspešným sa stal záujemca, ktorý ponúkol za predmet
speňažovania najvyššiu kúpnu cenu, a to 2 444,- €, ktorá bola vo výške 100 % zložená na účet konkurznej
podstaty.
Na základe uvedeného správca vyhodnotil 1. kolo ponukového konania za úspešné.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K015085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABASK RECYCLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 1, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 655 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
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Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice, správca úpadcu ABASK RECYCLING, s.r.o. so
sídlom Trieda KVP 1 Košice, IČO : 44 655 339 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR
bola dňa 8.3.2021 do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovej
lehoty veriteľa: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO : 00151866prihlásená suma 150,- EUR.

Ing. Dagmar Prividi
správca

K015086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Švarc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čingovská 1378/8, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/134/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/134/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp.zn.: 30OdK/134/2019 zo dňa 15.05.2019 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Matej Švarc, narodený: 10.11.1987, bytom: Čingovská 1378/8, 040 12 Košice - Nad
Jazerom, zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, Košice 040 01,
Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do
funkcie správcu a zároveň mi uložil povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania
majetku a vykonaných úkonoch. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa
21.05.2019, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 22.05.2019.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR týmto vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku – bicykel

1. Informácie o verejnom ponukovom konaní

1. Vyhlasovateľ: Ing. Viliam Lafko, správca so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice
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2. Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu nasledovného majetku dlžníka:

Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec – bicykel, ročník 2015, značka Kellys, pánsky bicykel, farba:
červená, stav: dobrý
Súpisová hodnota: 150,00 Eur

3. Spôsob predkladania ponúk na kúpu: Uchádzačom - záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť
ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba

2. Prekladanie záväzných ponúk

1. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše fyzická osoba alebo v prípade právnickej osoby štatutárny orgán,
záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
1. Právnická osoba: obchodné meno / názov spoločnosti
Fyzická osoba: meno a priezvisko
2. Právnická osoba: presná adresa sídla spoločnosti, príp. miesto podnikania
Fyzická osoba: adresa bydliska
3. Právnická osoba: IČO, (DIČ), IČ DPH, ak bolo pridelené
Fyzická osoba: dátum narodenia
4. Údaje o bankovom spojení: číslo účtu v tvare IBAN
5. Telefonické alebo e-mailové spojenie
6. Právnické osoby, resp. fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť: kópia výpisu z obchodného
registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
Fyzická osoba: fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
7. Doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu

2. Lehota na prekladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku a uplynie posledný 10. deň o 14:00 hod.

3. Záväzné ponuka záujemcu musí byť doručená v listinnej podobe na adresu sídla správcu: Ing. Viliam
Lafko, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, a to osobne alebo poštou. Ponuka záujemcu musí byť
fyzicky doručená najneskôr v deň určený v tomto oznámení. Inak sa ponuka nebude považovať za riadne
a včas doručenú, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takúto ponuku
správca odmietne ako oneskorené.

4. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom,
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v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto
prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.

5) Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 30OdK/134/2019, na obálke uviesť „2.
kolo ponukového konania: " 30OdK/134/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

6. Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých
ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej
je suma za odkúpenie nehnuteľného majetku dlžníka najvyššia.

3. Preddavok

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny
na účet IBAN: SK32 8360 5207 0042 0273 7025 vedený v mBank S.A..
V správe pre prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným
uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke do 5 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie záväzných ponúk do 14:00 hod.

4. Obhliadka

Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť v čase trvania ponukového konania e-mailom na
lafko.spravca@gmail.com

5.

adrese:

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk

1. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v nasledujúci deň odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

2. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej
podobe najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

V Košiciach, dňa 01.03.2021
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Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K015087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Garbiarska 2 / 0, 040 71 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 690 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

č.p.:
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č.p.:
sume
č.p.:
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K015088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 15, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/323/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/323/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 27.10.2020, sp. zn. 30OdK/323/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 211/2020 zo dňa 02.11.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Margita Daňová,
nar. 13.11.1958, bytom Mlynská 15, 071 01 Michalovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Margita Daňová, nar. 13.11.1958, Mlynská
15, 071 01 Michalovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K015089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nova Energia a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 974 273
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/18/2018 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/18/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1424, správca konkurznej
podstaty úpadcu Nova Energia a.s., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 958 335 (ďalej len
„úpadca“), týmto v zmysle ust. § 81 zákona č. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky MS 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 vylučuje nasledovné súpisové zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
Opis vylúčených súpisových zložiek majetku:
Súpisová zložka – poradové číslo: 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 28 000,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku, faktúra č. 11170
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: A R B Trade s.r.o. Sídlo: Ružinovská 42, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 IČO: 36 589 641
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 28 000,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 2
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 7 920,38 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: S-eko, s.r.o. Sídlo: Bencúrova 6, 040 01 Košice IČO: 36 796 140
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7 920,38 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 4
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 170,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: ENWO s.r.o. Sídlo: Hlavná 561, Kolíňany IČO: 44 022 751
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 170,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 5
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti SOLARIS six
s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61,
Nicosia, P.C. 2012, Cyprus Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 500,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 6
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 14 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: ZETASOLAR s.r.o. Sídlo: Ružinovská 42, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01 IČO: 44 933 207
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

227

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 14 500,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 7
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 6 000,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z poskytnutej pôžičky
Dlžník: SOLARIS one s.r.o. Sídlo: Magnezitárska 11, Košice – mestská časť Ťahanovce 040 13 IČO: 43 871 917
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6 000,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 8
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 79 473,80 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: ALFA SOLAR INVEST EOOD Sídlo: Stara Planina 18, 4300 Karlovo, region Plovdiv, Bulharsko
Identifikačné číslo: 200 890 454
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79 473,80 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 9
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 67,70 eur
Právny dôvod: Nevrátený preplatok z výnosu za dlhopis za rok 2013 Dlžník: Jaromíra Jaroščiaková Sídlo: Timravy
29/4, 036 01 Martin
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 67,70 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 10
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 32,30 eur
Právny dôvod: Nevrátený preplatok z výnosu za dlhopis za rok 2013
Dlžník: Mgr. Tomáš Hajman Sídlo: Podtatranského 908/3, 040 01 Košice
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 32,30 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka – poradové číslo: 11
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 1 250,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti UKND s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61,
Nicosia, P.C. 2012, Cyprus Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 250,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 12
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 2 500,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Unisolar
s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61,
Nicosia, P.C. 2012, Cyprus Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 500,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 13
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 200,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Thesolar
s.r.o.
Dlžník: MAINED EQUITY LIMITED Sídlo: Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61,
Nicosia, P.C. 2012, Cyprus Identifikačné číslo: HE 264335
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 eur

Súpisová zložka – poradové číslo: 14
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Suma: 157 740,00 eur
Právny dôvod: Pohľadávka z titulu neuhradenej odplaty za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Thesolar
s.r.o.
Dlžník: JKM GROUP INTERNATIONAL LLC. Sídlo: 1666 Connecticut, Ave NW, Suite 222, Washington DC
20009, USA Identifikačné číslo: L33798
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 157 740,00 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu:
25.03.2021, § 81 ods. 1 ZKR, nulová hodnota majetku, náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili
možný výťažok z jeho speňaženia

Ing. Viliam Lafko
Správca konkurznej podstaty

K015090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIGNOREX, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská baňa - závod 0, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 177 202
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2014 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty:

Sp.zn.: 31K/18/2014

Správca úpadcu LIGNOREX, spol. s r.o., v konkurze, so sídlom: Rožňavská baňa – závod, 048 01 Rožňava,
IČO: 36 177 202, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro,
vložka č. 9695/V , týmto podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKaR) zverejňuje aktualizovaný súpis majetku všeobecnej podstaty:

Pohľadávka:
Proti povinnému konateľovi: 6.639,- Eur s prísl. z titulu porušenia povinnosti oprávnenej osoby podať včas
návrh na vyhlásenie konkurzu rozhodnutie (nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.02.2016),
ktorým Okresný súd Košice I., zaviazal povinného na zaplatenie vymáhanej sumy postupne v 3 po sebe
nasledujúcich mesačných splátkach, nasledovne:

a. sumu vo výške 2.213,- Eur v lehote do 28.01.2016
b. sumu vo výške 2.213,- Eur v lehote do 28.02.2016
c. sumu vo výške 2.213,- Eur v lehote do 28.03.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach 25.03.2021
JUDr. Ivan Roháč

K015091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karková Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.N. Tolstého 85/13 85/13, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2017 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Úpadca
Kapušany

Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého 85/13 079 01 Veľké

Správca:
JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01
Košice , zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1361
Zn. správcovského spisu:

30K/4/2017

Zn. súdneho spisu:

30K/4/2017

Dátum vyhotovenia:

25.3.2021

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Košice, sp. zn. 30K/4/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 52/2017 dňa
9.3.2017 (ďalej len „Uznesenie“), súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966,
bytom L.N. Tolstého 85/13 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len "Dlžník") a do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice (pôvodná adresa Letná 27, 040
01 Košice) , zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1361
(ďalej len "Správca").
Podľa § 49 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Vyhláška“) : „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

A.
Dňa 15.3.2017 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Košice I zo dňa 9.3..2017, sp. zn. 30K/4/2017
v Obchodnom vestníku SR vyhlásený na majetok Dlžníka konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený
Správca.
B.
Počas základnej 45 dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka podľa §28 a nasl. ZKR,
boli do kancelárie Správcu doručené prihlášky dvoch nezabezpečených veriteľov Dlžníka:

veriteľ
SR – Daňový úrad Košice

prihlásená výška pohľadávky
364,79 Eur
20 719,87 Eur
34 742,83 Eur
32 481,83 Eur
12,58 Eur
4792,40 Eur
93 114, 3 EUR

Sociálna poisťovňa a.s.
BENCONT COLLECTION , a.s.
M.B.A. Financie s.r.o.
Vých. vodárenská spoločnosť, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
SPOLU :

Po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Dlžníka boli do kancelárie Správcu
doručené tieto prihlášky:
veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

výška pohľadávky
16 324,86 Eur
279,51 Eur
95,84 Eur

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IFIS investiční fond, a.s.
Slovenská republika Krajský súd v Bratislave
WM Consulting & Communication, s.r.o.

99,50 Eur
41 965,75 Eur

Všetky doručené prihlášky pohľadávok spĺňali základné náležitosti prihlášky v zmysle § 29 ZKR, a preto ich
Správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok. Pre úplnosť Správca dodáva, že žiadna
z prihlásených pohľadávok nebola v zmysle §28 a nasl. ZKR popretá iným veriteľom a preto sa všetky prihlásené
pohľadávky v zmysle § 32 ods. 16 ZKR považujú v celom rozsahu za zistené.
Ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku je celková suma prihlásených a zistených nezabezpečených
pohľadávok v konkurze Dlžníka vo výške 93 114, 3 EUR.
C. SÚPIS MAJETKU PODSTÁT A JEHO SPEŇAŽENIE
Správca v súlade s ust. §40 ods. 2 ZKR s odbornou starostlivosťou preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri
vykonávaní týchto šetrení vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie
konkurzu, zoznamu veriteľov, informácií poskytnutých Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností
poskytnutých tretími osobami. Správca rovnako vykonal aj ďalšie časovo nenáročné šetrenia, ktoré bolo možné
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

232

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Zo Správcom vykonaných šetrení, bolo zistené, že Dlžník bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom majetku,
ktorý v zmysle §40 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu. Správca následne vyhotovil súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka, ktorej súpis bol tvorený nižšie uvedenými súpisovými zložkami majetku, tak ako bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 160/2017 zo dňa 21.08.2017. Následne bola súpisná zložka Súpisová
zložka : hnuteľná vec Renault Kangoo, vylúčená zo súpisu majetku a toto vylúčenie bolo zverejnené
v Obchodnom vetníku dňa 14.5.2019 č. 91/2019.

Č. položky
1

popis
Pozemok Vojany
Hnuteľná vec:
Renault Kangoo

2

spoluvlastnícky podiel
1/1

súpisová hodnota
1000,00 Eur

1/1

700,00 Eur

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY

A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Dlžníka s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Pozemok Vojany s výmerou 166m2

súpisová hodnota
1000,00,- €

spôsob speňaženia
dražbou

výťažok
3000,- €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Dlžníka a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty bol dosiahnutý výťažok spolu vo výške 3000,Eur.
B. Náklady konkurzu – 167t ods. 1 ZKR

2.

suma
v Eur
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie marec 2017 – Správca 1410,- €
január 2021 (§24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.)
odmena Správcu z výťažku
Správca 423,60 €

3.

Náklady dražby fakturované DRAŽOBNÍK, s.r.o.

986,25 €

Celkom náklady konkurzu

2819,85

p.č. právny dôvod
1.

veriteľ

čas
vzniku
2017
Pri
rozvrhu
Pri
dražbe

pôvod priradenia
§ 24b písm. e) Vyhlášky
č. 665/2005
§43 ZKR

Celkovo vznikli ku dňu vyhotovenia tohto návrhu rozvrhu výťažku náklady konkurzu zaťažujúce
všeobecnú podstatu vo výške 2819,85 Eur.

K výpočtu odmeny Správcu
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 13 ods. 2 Vyhlášky „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
Podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.“
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma nákladov konkurzu zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku + náklady spojené s dražbou
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3000,00,- €
2819,85,- €
180,15,- €

D. Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok
SR – Daňový úrad Košice

celková zistená podiel na celkovej
suma
zistených pohľadávok
364,79 Eur
0,392%

Sociálna poisťovňa a.s.

20 719,87 Eur

veriteľ

BENCONT COLLECTION , 34 742,83 Eur
a.s.
M.B.A. Financie s.r.o.
32 481,83 Eur
Vých. vodárenská spoločnosť, 12,58 Eur
a.s.
Všeobecná
zdravotná 4792,40 Eur
poisťovňa a.s.
SPOLU
93 114, 3 EUR

sume

v konkurze suma
určená
na
konečným rozvrhom
0,70

22,25%

40,09

37,31%

67,21

34,88%
0,014%

62,83
0,04

5,15%

9,27

100,00 %

180,15,- €

JUDr. Ivan Roháč, správca
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K015092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 519
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Jesenského 27, 040 01 Košice, správca úpadcu D.M.C. – Karpaty, s.r.o., so
sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov, IČO: 36 601 519, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 17504/V oznamuje, že zvoláva schôdzu veriteľov dňa 15.4.2021
o 10.00 hod v priestoroch sídla kancelárie správcu.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba členov veriteľského výboru,
3. Záver
Veritelia – fyzické osoby sa pri prezentácií musia preukázať dokladom totožnosti,
veritelia – právnické osoby sa pri prezentácií musia preukázať výpisom z obchodného registra nie starším ako ti
mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii musia
preukázať aj písomne udeleným splnomocnením (pravosť podpisu splnomocniteľa nemusí byť úradne
osvedčená). V prípade, ak je zástupca veriteľa právnickou osobou, predloží spolu s písomne udeleným
splnomocnením aj výpis z obchodného registra zástupcu veriteľa.

S úctou,
JUDr. Ivan Roháč – správca

K015093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladenská 728 / 36, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/43/2017 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/43/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
Text:

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

235

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

Správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Bodnár, nar. 30.03.1981, bytom v Košiciach , Kladenská 36,
speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku.
JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Peter Bodnár, nar. 30.03.1981,
bytom v Košiciach , Kladenská 36, so sídlom kancelárie správcu: Jesenského 27, 040 01 Košice , email:
ivana.seman@gmail.com, konkurzné konanie vyhlásené dňa 26.07.2017 vedené OS Košice I pod sp. zn.
31OdK/43/2017 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.
Kolo: druhé
HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY

HODNOTA
(EUR)

POPIS

VÝROBNÉ ČÍSLO

EVIDENČNÉ ČÍSLO

KDE SA VEC NACHÁDZA

1.

500,00

Osobný automobil

KLATF 086 EX B 317439

KE808BN

Kladenská 36, Košice

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

1. BSB INVEST, s.r.o.
IČO: 36205231
Sídlo: Mlynárska 19, 040 01 Košice
Vložka číslo: 12333/V
Výpis z Obchodného registra : Okresný súd Košice I
Vklad: 1327,76 Eur (splatené)
Výška spoluvlastníckeho podielu: 20%

2. ZED-COMP, s.r.o.
IČO: 45439443
Sídlo: Mlynárska 19, 040 18 Košice
Vložka číslo: 26365/N
Výpis z Obchodného registra: Okresný súd Nitra
Vklad: 5000,00 Eur (splatené)
Výška spoluvlastníckeho podielu: 100%

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. BSB INVEST SK, a.s.
IČO: 46518401
Sídlo: Šoltésovej 1, 040 01 Košice
Vložka číslo: 1562/V
Výpis z Obchodného registra : Okresný súd Košice I
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľné len medzi zakladateľmi

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky v zalepenej obálke záujemcu spolu s
označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu (v lehote podľa tohto oznámenia s
výrazným označením „Peter Bodnár– NEOTVÁRAŤ“. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke
fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v
mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť
do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK50 0900 0000 0051 5988 9465
Ohliadka: Ohliadku je možné vopred dohodnúť e-mailom na adrese ivana.seman@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva
vynáša nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci (resp. nehnuteľnosti) podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vecí prejaví
záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne
do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady na prevod/zmenu vlastníctva hnuteľnej
veci speňaženia znáša veriteľ na svoje náklady.

V Košiciach 25.3.2021
JUDr. Ivan Roháč
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K015094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Škop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3424/25, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/411/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/411/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Košice I uznesením sp. zn.: 31OdK/411/2019 zo dňa 21.08.09.2019 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Jozef Škop, narodený: 15.12.1974, bytom: Lesná 3424/25, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci
pod obchodným menom: Jozef Škop, s miestom podnikania: Gorazdova 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 34573127, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.10.1998, zastúpený Centrom právnej
pomoci – kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, Slovenská republika, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, rozhodol tak, že ma ustanovil do funkcie správcu a zároveň mi uložil
povinnosť zistiť majetok dlžníka a vypracovať správy o stave zisťovania majetku a vykonaných úkonoch.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 165/2019 dňa 27.08.2019, pričom v zmysle §
199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 28.08.2019.
Správca, Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova 3, 040 01 Košice, značka správcu S 1424, zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. V zmysle uvedených skutočností správca oznamuje, že v zmysle § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Škop, narodený: 15.12.1974, bytom: Lesná 3424/25, 52 01 Spišská Nová
Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Škop, s miestom podnikania: Gorazdova 5/7, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO: 34573127, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 16.10.1998, sa končí.
Na základe Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník nevlastní
žiaden majetok, ktorý možno speňažiť v konkurze, a z toho dôvodu je možné konštatovať, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.:
31OdK/411/2019 zo dňa 21.08.09.2019, na majetok dlžníka: Jozef Škop, narodený: 15.12.1974, bytom: Lesná
3424/25, 52 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Škop, s miestom podnikania:
Gorazdova 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34573127, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
16.10.1998, zrušuje.

V Košiciach, dňa 25.03.2021

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty

K015095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Barca Košice - Barca, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu

JUDr. Ivan Roháč - správca konkurznej podstaty úpadcu: Miroslav Varga, narodený: 06.09.1968, bytom: 040 17
Košice-Barca, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Varga - BOVA, s miestom podnikania: Pri pošte 5,
040 17 Košice-Barca, IČO: 14386577, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, sp. zn.: 26OdK/44/2021, v konkurznom konaní na Okresnom súde Košice I, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok
až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 27, 040 01 Košice po
predchádzajúcej dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.
č.: +421 915 514 430, alebo elektronicky na emailovej adrese: ivana.seman@gmail.com.

JUDr. Ivan Roháč – správca

K015096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Barca Košice - Barca, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom kancelárie Jesenského 27 , 040 01 Košice
+421915514430, ivana.seman@gmail.com

V Košiciach, dňa 25.3.2021
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Miroslav Varga, narodený: 06.09.1968, bytom: 040 17 Košice-Barca, Slovensko, ďalej len
„dlžník “, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26OdK/44/2021 zo dňa 1.3.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015
, as the bankruptcy trustee of Miroslav Varga, date of birth : 06.09.1968, domicile: Košice-Barca, 040 17
Košice, Slovakia, hereinafter only ,, the Bankrupt “, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Košice I., No. 26OdK/44/2021 dated First of March 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku.
This resolution of the District Court Košice I was published.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, 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.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
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. 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, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
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 with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom Jesenského
27, 040 01 Košice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ivan Roháč, správca
offices Jesenského 27, 040 01 Košice , ,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. In
one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Košice I (District Court Košice I) ,
Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
8. 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).
8. 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 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. 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 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
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úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and 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).
11. 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).
11. 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).
12. 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).
12. 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).
13. 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).
13. 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).
14. 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).
14. 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).
15. 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).
15. 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).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. 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).
17. Tento oznam 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.
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

243

Obchodný vestník 61/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2021

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

JUDr. Ivan Roháč, správca dlžníka /trustee of the bankrupt

K015097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Barca Košice - Barca, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Jesenského 27, 040 01 Košice, podľa § 167j ods. 1 ZKR per analogiam,
v súvislosti s povinnosťou vyhotovenia súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka
Miroslav Varga, narodený: 06.09.1968, bytom: 040 17 Košice-Barca, podnikajúci pod obchodným menom:
Miroslav Varga - BOVA, s miestom podnikania: Pri pošte 5, 040 17 Košice-Barca, IČO: 14386577, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, sp. zn.: 26OdK/44/2021,
oznamuje: Súpis majetku konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty.
V konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach dňa 25.3.2021
JUDr. Ivan Roháč, správca

K015098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Barca Košice - Barca, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/44/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/44/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice, správca zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1361 (ďalej len „správca“) ako konkurzný správca úpadcu
Miroslav Varga, narodený: 06.09.1968, bytom: 040 17 Košice-Barca, podnikajúci pod obchodným menom:
Miroslav Varga - BOVA, s miestom podnikania: Pri pošte 5, 040 17 Košice-Barca, IČO: 14386577, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice (ďalej len „úpadca“) týmto
podľa § 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,
že kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľom možno skladať na bankový účet vedený v: Slovenská
sporiteľňa, a.s., číslo účtu : IBAN SK50 0900 0000 0051 5988 9465, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Poučenie : V zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak bolo podané
na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 25.3.2021
JUDr. Ivan Roháč, správca

K015099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodnár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 87 / 3, 044 31 Sokoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/252/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/252/2020
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca JUDr. Juraj Gavalčin, preraďuje supisovú zložku majetku č.1, publikovanú ako súpis oddelenej
podstaty v OV č.163/2020,dňa 24.08.2020, do súpisu majetku všeobecnej podstaty, z dôvodu mylného zápisu.
Kancelária správcu sa za vzniknuté nedorozumenie ospravedlňuje.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K015100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 488 / 19, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1991
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/315/2020 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/315/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Ondrej
Kotlár v konkurze, nar. 9. 10. 1991, SNP 19, 049 25 Dobšiná týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 25. marca 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár
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