Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

K015519
Spisová značka: 27K/42/2020
Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SCW, s. r. o., so sídlom Tomášikova 50/E, 831 04
Bratislava, IČO: 36 722 502, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SCW, s. r. o., so sídlom
Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 36 722 502 o návrhu na priznanie paušálnej náhrady výdavkov takto

rozhodol
Súd predbežnému správcovi: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, S
1581 priznáva paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1 500,00 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 77/2020, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia (nasledujúci deň po zverejnení v
Obchodnom vestníku § 199 ods. 9 ZKR) na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť
písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. 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 23.3.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K015520
Spisová značka: 4OdK/27/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Chmeliarová, nar. 16.12.1966, trvale bytom
Záhradnícka 4845/93 821 08 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Chmeliarová, nar. 16.12.1966, trvale bytom Záhradnícka
4845/93 821 08 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S 1314.
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

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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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. 98/2021 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K015521
Spisová značka: 4OdK/32/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Žaneta Dychová, nar. 18.06.1980, trvale bytom
Jasovská 3039/10, 851 07 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Dychová, nar. 18.06.1980, trvale bytom Jasovská
3039/10, 851 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S 1859.

Ustanovuje správcu: MS Alpex, k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 03 Bratislava, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 111/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K015522
Spisová značka: 4OdK/33/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Mezei, nar. 05.06.1979, trvale bytom Jiráskova
1001/6, 851 01 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Mezei, nar. 05.06.1979, trvale bytom Jiráskova 1001/6, 851
01 Bratislava.

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

III.
Ustanovuje správcu: PERSPECTA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01
Bratislava, zn. správcu: S 1894.
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. 109/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K015523
Spisová značka: 4K/14/2020

4K/14/2020

Oznámenie o zrušení termínu pojednávania

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BPT LEASING, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02
Bratislava, IČO: 31 357 814, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, miestom podnikania
Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava, IČO: 40 778 355, týmto z dôvodu opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosného ochorenia COVID - 19 v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z.z. a s § 1 ods. 1 a § 2 vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej repusbliky č. 24/2021 Z.z.v znení vyhlášky MS SR č. 108/2021 Z.z. účinnej od
25.03.2021 oznamuje, že je pojednávanie vytýčené na deň 01.04.2021 zrušené.
V Bratislave dňa 29.03.2021
Veronika Ileninová

Mgr.
Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015524
Spisová značka: 4K/14/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/14/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci navrhovateľa:- veriteľa BPT LEASING a.s., Drieňová 34, 821 02 Bratislava IĆO: 31 357 814
V zastúpení: Mgr. Vladimír Šárnik , Rožňavská 2, 821 01 Bratislava
O vyhláseníe konkurzu dlžníka : Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO: 40 778
355
nariaďuje pojednávanie
na deň 20.05.2021 (štvrtok) o 11.00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106,
na ktoré sa predvoláva:
Navrhovateľ-veriteľ: PZN Mgr. Vladimír Šárnik , Rožňavská 2, 821 01 Bratislava
Dlžník: Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO: 40 778 355

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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)
Podľa § 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“): (1) Ak sa konkurzné konanie
začalo na návrh veriteľa, a)súd do 5 dní od začatia konkurzného konania1.odošle dlžníkovi do vlastných rúk rovnopis
návrhu spolu s uznesením, ktoré obsahuje najmä 1a.výzvu, aby sa do 20 dní od jeho doručenia vyjadril k návrhu a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil 1aa.zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých
plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, 1ab.zoznam všetkých svojich bankových účtov s
prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, 1ac.informáciu o stave hotovosti v deň začatia
konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, 1ad.zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s
odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
1b.poučenie, že inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz,1.poučenie o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze,2.určí termín pojednávania, na ktoré predvolá dlžníka a o ktorom upovedomí veriteľov
označených v návrhu; predvolanie, ako aj upovedomenie súd doručí zverejnením v Obchodnom vestníku; dlžníkovi
predvolanie doručí aj iným spôsobom; termín pojednávania súd určí tak, aby sa konalo najneskôr do 70 dní od
začatia konkurzného konania, 3.vyzve dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia
konkurzu bez pojednávania; ak tak dlžník urobí, súd zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania;
rovnako postupuje aj vtedy, ak sa má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil, b)súd rozhodne vo veci
vyhlásenia konkurzu do 7 dní od vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, alebo do 7 dní, odkedy dlžník
súhlasil, aby sa rozhodlo bez pojednávania, c)súd rozhodne o vyhlásení konkurzu vtedy, ak dlžník neosvedčil svoju
platobnú schopnosť, inak rozhodne o zastavení konkurzného konania; pri rozhodovaní o vyhlásení konkurzu súd
neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť; ak sa dlžník v lehote podľa odseku 1 písm. a) bodu 1
nevyjadril, má sa za to, že svoju platobnú schopnosť neosvedčil,d)a súd má pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu
pochybnosti o dlžníkovej majetnosti, bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že tu nie sú dôvody na iné rozhodnutie
ako vyhlásenie konkurzu, ustanoví dlžníkovi predbežného správcu; o návrhu v tomto prípade rozhodne v lehote
podľa § 20 ods. 1. (2)Proti rozhodnutiu, ktorým sa konkurzné konanie končí, je účastník konkurzného konania
oprávnený podať odvolanie. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník. (3)
Odvolací súd rozhodne o odvolaní bez nariadenia pojednávania do 45 dní od predloženia veci. Pre odvolací súd je
rozhodujúci stav v čase rozhodnutia súdu prvého stupňa. Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zruší a
vec mu vráti na ďalšie konanie, súd prvého stupňa postupuje odo dňa vrátenia veci, ako by konkurzné konanie
začalo.
Podľa § 196 ZKR: Ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na
začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení sa primerane použijú
ustanovenia Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“).
Podľa § 197 ods. 1 ZKR: V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje jediný sudca. Pojednávanie súd nariaďuje
len vtedy, ak to pokladá za potrebné.
Podľa § 197 ods. 6 ZKR : V uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o
ich práve uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Podľa § 197 ods. 9 ZKR: Príslušnosť súdu na konkurzné konanie a na reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi, ktorý
je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, sa určuje podľa okolností, ktoré tu boli ku dňu, ktorý
predchádza o šesť mesiacov deň podania návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Veronika Ileninová
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sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Dudášová

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

Podpis:

POUČENIE
o procesných právach a povinnostiach strán sporu podľa CSP
Miestna príslušnosť
Podľa ust. § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“): Na konanie v prvej inštancii je
miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.
Podľa ust. § 14 CSP: Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého
pobytu.
Podľa ust. § 15 ods. 1 :Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v ktorého obvode má právnická osoba adresu
sídla.
Podľa ust. § 41 CSP: Súd skúma miestnu príslušnosť iba na námietku žalovaného uplatnenú najneskôr pri prvom
procesnom úkone, ktorý mu patrí; výlučnú miestnu príslušnosť skúma aj bez námietky na začiatku konania.
Možnosti zastúpenia
Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zvolený zástupca sa nemôže dať zastúpiť, ak
osobitný zákon neustanovuje inak. Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí
zastúpenej strane, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne
zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je strana zastúpená advokátom,
zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii tým nie sú
dotknuté [§ 89 CSP]. Podľa zákona 327/2005 Z. z. má strana právo na poskytnutie právnej pomoci určeným
advokátom alebo Centrom právnej pomoci, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie uvedené v tomto zákone.
Podľa ust. § 90 ods. 1, 2 CSP, strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s
konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného
konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou
práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa.
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu
poučí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prostriedky procesného útoku, prostriedky procesnej obrany a koncentrácia konania Strany sú povinné uplatniť
prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení
protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne
námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana
mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu ( § 153 v spojení s § 149
CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí ( § 154 CSP). Doručenie žaloby a vyjadrení Spolu s doručením žaloby súd žalovaného
vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná,
uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy
na preukázanie svojich tvrdení (§ 167 ods. 2 CSP).
Rozsudok pre zmeškanie
Ak súd uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne sa vyjadriť k žalobe a v tomto svojom
vyjadrení uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, súd môže aj bez nariadenia
pojednávania rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie (§ 273 CSP).
Podľa ust. § 274 CSP, na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre
zmeškanie, ktorým žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Podľa ust. § 278 CSP, na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalovaného rozsudkom
pre zmeškanie, ktorým žalobu zamietne, ak
a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Poriadková pokuta
Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní
neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, nedostaví sa na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju
neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, neuposlúchne príkaz súdu, ruší poriadok alebo dôstojný
priebeh pojednávania alebo urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť poriadkovú pokutu až do 500 eur (§ 102
ods. 1, 2 CSP). Pri opakovanom sťažení postupu konania môže súd uložiť poriadkovú pokutu do 2000 eur (§ 102
ods. 3 CSP).
Predvedenie
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať
predviesť. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza
predvádzaný (§ 101 CSP).
Doručovanie
Strana má možnosť uviesť aj inú adresu na doručovanie písomností. Ak nejde o doručovanie do elektronickej
schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol
inú adresu na doručovanie, súd doručuje písomnosti fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov
Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu
cudzinca a právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Strana si
môže zvoliť zástupcu na doručovanie (§ 106 ods. 1 a 2 CSP). Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri
obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu a
na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú,
a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 106 ods. 3 CSP). Ak sa žalobu nepodarí doručiť žalovanému, ktorý je
fyzickou osobou, na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a), je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie
skutočného pobytu žalovaného. Ak sa súdu nepodarí žalobu doručiť na adresu zistenú postupom podľa prvej vety,
zverejní súd oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Žaloba sa
považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie (§ 116
CSP).
Námietka zaujatosti
Strana má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má spor prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti. Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe
sudcu a v jeho rozhodovacej činnosti. (§ 52 ods. 1 v spojení s § 49 CSP). Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť
najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú
námietku zaujatosti súd neprihliada. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu súd neprihliada,
ak už o nich rozhodol nadriadený súd. Ak sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom
postupe sudcu alebo jeho rozhodovacej činnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada (§ 53 CSP). V námietke
zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie
svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré
nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP). Ak nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne
bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže uložiť strane poriadkovú pokutu do 500 eur (§ 58 CSP).
Dokazovanie
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná ( § 185 ods. 1 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015525
Spisová značka: 4K/14/2020
Spisová značka: 4K/14/2020
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BPT LEASING a.s. Drieňová 34, 821 01 Bratislava
IČO: 31 357 814 v zastúpení : Mgr. Vladimír Šárnik Rožňavská 2, 821 01 Bratislava proti dlžníkovi: Tayyar Bozkurt
KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tayyar
Bozkurt KEBAB servis Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava IČO 40 778 355, upovedomuje veriteľov označených v
návrhu na vyhlásenie konkurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ILLE -Papier- Service SK, spol. s.r.o., IČO: 36226947, Lichardova 16, 909 01 Skalica
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Daňový úrad Bratislava
Ing. Ladislav Milo - Hardware - software, IČO: 11 823 224, Gessayova 12, 851 03 Bratislava
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného:, Tayyar Bozkurt - KEBAB servis, s miestom podnikania
Topoľčianska 12, 851 05 Bratislava, IČO: 40 778 355 na pojednávanie určené na deň

20.05.2021
-------------------------------------------------

o 11:00

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106

V Bratislave dňa 29.03.2021
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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Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015526
Spisová značka: 4K/16/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/16/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo
427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 17
313 546
nariaďuje pojednávanie
na deň 20.05.2021 o 09:30 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 106 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník:
Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 17 313 546
Navrhovateľ: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo 427
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak 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 29.03.2021
Veronika Ileninová

Mgr.
sudca

Za správnosť:
Dudášová

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

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015527
Spisová značka: 4K/16/2020
Spisová značka: 4K/16/2020
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941
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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62 Kmeťovo 427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
1.
2.

Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941 62 Kmeťovo 427
Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava,
IČO: 00 603 481
3.
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484
4.
RAMIRENT spol s.r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, IČO: 17 321 484
5.
Jana Vágová, bytom Rozvodná 11/B, Bratislava
6.
Union zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO:
36 284 831
7.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava,
30 796 482
8.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
IČO: 35 937 874
9.
JUDr. Ivo Hlaváček, PhD. , so sídlom Gemerská 1, Bratislava
10.
Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bajkalská 19B, 826 58 Bratislava,
IČO: 36 062 235
11.
Daňový úrad Bratislava

IČO:

o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, na pojednávanie určené na deň
20.05.2021
-------------------------------------------------

o

09:30

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106
V Bratislave dňa 29.03.2021
Mgr. Veronika Ileninová
sudkyňa
Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015528
Spisová značka: 4K/16/2020

4K/16/2020

Oznámenie o zrušení termínu pojednávania

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Vojtech Sádovský, nar. 19.09.1948, trvale bytom 941
62 Kmeťovo 427, zastúpeného advokátom Mgr. Vladimírom Šárnikom, so sídlom Rožňavská 2, 821 01 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Slovak - Sol, spol. s.r.o., so sídlom Opavská 26, 831 01
Bratislava, IČO: 17 313 546, týmto z dôvodu opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
COVID - 19 v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 62/2020 Z.z. a s § 1 ods. 1 a § 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 24/2021 Z.z. v znení vyhlášky MS SR č. 108/2021 Z.z. účinnej od 25.03.2021 oznamuje, že je
pojednávanie vytýčené na deň 01.04.2021 zrušené.
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 Bratislave dňa 29.03.2021
Veronika Ileninová

Mgr.
Sudca

Okresný súd Bratislava I dňa 29.3.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K015529
Spisová značka: 1K/83/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 83/2015 - 799 zo dňa 02. 03. 2021 zrušil
konkurz na majetok
úpadcu Zvolen retail park s.r.o., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 828 769 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 03. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K015530
Spisová značka: 4K/15/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
OLIVERA, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 287 644, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 28542/S, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť Konkurzy AA, k.s, so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577, do funkcie predbežného správcu dlžníka OLIVERA,
s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 287 644.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
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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doručené predbežnému správcovi.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K015531
Spisová značka: 4K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka
TIR s.r.o., so sídlom SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00 633 496, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 7187/S, takto
rozhodol
I.
496.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka TIR s.r.o., so sídlom SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00 633

II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúša Boľoša, so sídlom kancelárie
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1140.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
1.
Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu môže podať odvolanie dlžník, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127
CSP) 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.
2.
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
3. 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). 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 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. 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. 1, 2, 3 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).
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).
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
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).
9. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K015532
Spisová značka: 4K/9/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka KL company
s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 322 249, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 29812/S, takto
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie na majetok dlžníka KL company s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 50 322 249 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 CSP) 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K015533
Spisová značka: 4R/1/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Roľnícke družstvo Klenovec,
so sídlom ul. 1.mája 566, 980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Dr, vložka č. 285/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I.
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka Roľnícke družstvo Klenovec, so sídlom ul. 1.mája 566,
980 55 Klenovec, IČO: 00 201 839.
II.

Súd uznáva toto konanie za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie reštrukturalizačného správcu spoločnosť LEGAL RECOVERY, k.s., so
sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 250 097, značka správcu S1665.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácii v Obchodnom
vestníku).
V.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie
známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko, alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike spôsobom podľa článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve
alebo inej právnickej osobe,
c)
prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku alebo časti majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
predaj hmotných aktív,
e)
uzatvorenie zmluvy o nájme, o pôžičke, o úvere, o factoringovom financovaní alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
f)
vystavenie a avalovanie zmeniek a iných cenných papierov, kúpa a predaj cenných papierov, urobenie
právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
uzatváranie kúpnych a predajných zmlúv mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 10 000,-Eur,
h)
garancie prijímané alebo vydávané,
i)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka
j)
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti,
k)
urobenie akéhokoľvek právneho úkonu voči spriaznenej osobe s veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť
len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
4.
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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
5.
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 ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
6.
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).
7.
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).
8.
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).
9.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
10.
Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2
CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.3.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K015534
Spisová značka: 31K/9/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa : SR - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra, vo
veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OLYMP Levice, s.r.o., IČO: 34 096 221, so sídlom Ku bratke 5, 934
01 Levice, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/9/2018 - 131 zo dňa 14.09.2018 na majetok úpadcu
OLYMP Levice, s.r.o., IČO: 34 096 221, so sídlom Ku bratke 5, 934 01 Levice, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
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

25

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K015535
Spisová značka: 31K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Vareal, s.r.o., so sídlom Azúrová 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín,
IČO: 46 475 982, zast. JUDr. Ondrej Brláš, advokát so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na dlžníka : PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156, takto

rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007
156.
II. Súd ustanovuje správcu - Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra,
značka správcu: S1229.
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. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

26

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

súdu na Krajský súd v Bratislave.
Proti výroku III uznesenia je oprávnený podať odvolanie dlžník alebo veriteľ, a to z dôvodu nedostatku medzinárodnej
právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR), a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie je potrebné podať písomne v dvoch vyhotoveniach. 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).
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K015536
Spisová značka: 31K/5/2020
Spisová značka: 31K/5/2020-106

Upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania
V právnej veci navrhovateľa : Vareal, s.r.o., so sídlom Azúrová 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 46
475 982, zast. JUDr. Ondrej Brláš, advokát so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na dlžníka : PE-ER cars s.r.o., so sídlom Bratislavská 40, 949 01 Nitra, IČO: 46 007 156,
pojednávanie určené na deň 31.03.2021 o 10.00 hod.
s a z r u š u j e z dôvodu , že dlžník v stanovenej lehote na výzvu súdu, aby osvedčil svoju platobnú schopnosť
nereagoval, preto súd má s ohľadom na § 19 ods.1 písm.a/ bod 3 ZoKR za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť
neosvedčil.

o zrušenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľov :
- Vareal s.r.o. Azúrova 1070/21, 010 03 Žilina - Budatín, IČO: 46 475 982
- Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
- Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie,

Okresný súd Nitra dňa 29.3.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K015537
Spisová značka: 27K/7/2020
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : MEDICAL METAL, s.r.o., so sídlom Nitra,
Trieda Andreja Hlinku č. 41, IČO: 36561070, ktorého správcom je: Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie: Nové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zámky, Bezručova č. 16, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k.
27K/7/2020 - 128 zo
dňa 10.02.2021 na majetok dlžníka MEDICAL METAL, s.r.o., so sídlom Nitra, Trieda Andreja Hlinku č. 41, IČO:
36561070, z a m a l ý .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.3.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K015538
Spisová značka: 2K/23/2019
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ŽIVMAX, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom
kancelárie Mierová 64/2, Humenné 066 01, IČO: 42083061, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k.
2K/23/2019-86 zo dňa 01.03.2021 z r u š i l
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ŽIVMAX, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Priemyselná 29, Bardejov 085 01, IČO: 36 757 161 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2021.
Okresný súd Prešov dňa 29.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015539
Spisová značka: 2K/22/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ASRA, spol. s r.o., so sídlom Nádražná 28, Ivanka pri
Dunaji 900 28, IČO: 35 694 009, právne zastúpený: SCHWARZ advokáti s. r. o., so sídlom Podbrezovská 40,
Bratislava - Rača 831 06, IČO: 36 858 285, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CO.BE.R. spol. s
r.o. v likvidácii, so sídlom Peterská 15199/20, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 31 704 166, takto
rozhodol
vyzýva likvidátora dlžníka: Mgr. Vladimír Strýček, Peterská 5695/20, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, aby
správcovi do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol ním požadovanú súčinnosť a dostavil do kancelárie
správcu do 7 dní od doručenia tejto výzvy.
Zároveň ho poučuje, že ak ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jeho predvedenie na súd,
aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165 000,- Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015540
Spisová značka: 2OdK/867/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Nikola Horváthová, nar. 20.11.1994,
Námestie slobody 623/89, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom
kancelárie Duchnovičovo nám. 1, Prešov 08001, IČO: 48143448, o podaní správcu, takto
rozhodol
určuje, že na podanie veriteľa Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, doručené správcovi dňa
25.02.2021 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015541
Spisová značka: 2NcKR/5/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Kyjovský, nar. 16.03.1973, Starý
Blich 249/29, 085 01 Bardejov, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka: Slavomír Kyjovský, nar. 16.03.1973, Starý Blich 249/29, 085 01 Bardejov o d d l ž u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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 (§ 166f ods. 1
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 (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 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 (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 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 (§ 166g ods. 2 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 (§ 166g ods. 3 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 (§ 166g ods. 4 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 (§ 166g ods. 5 ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 29.3.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K015542
Spisová značka: 38K/2/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť FOR MIX s. r. o.
v konkurze so sídlom Kasárenská 11, 911 05 Trenčín, IČO 36 297 755, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so
sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu správcu na poukázanie
nespotrebovanej časti preddavku, takto
rozhodol
U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, nevyplatený preddavok vo
výške 1 500,- eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého navrhovateľom dlžníkom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 2/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 29.3.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K015543
Spisová značka: 41CoKR/20/2020
Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Miriam Boborovej Sninskej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a Mgr. Radoslavy Strhárskej, v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina,
podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Michalovič Elektrik, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10
945 105, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, správcom ktorého je JUDr. Marína Gallová, so sídlom
kancelárie Jilemníckeho 30, 036 01 Martin, značka správcu: S1486, o návrhu veriteľa na priznanie hlasovacích práv,
o odvolaní veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k. 2Odk/236/2019-310 zo dňa 14. januára 2020 takto
rozhodol
I.
Poučenie:

Uznesenie Okresného súdu Žilina, č.k. 2Odk/236/2019-310 zo dňa 14. januára 2020 potvrdzuje.

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom
právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP)
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP)
dňa 25.11.2020
JUDr. Miriam Boborová Sninská, predsedníčka senátu - sudca spravodajca
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K015544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrora resources, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 404 227
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa AGLA INVESTMENTS, GmbH v zmysle § 32 ods. 6 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") v spojení s § 29 ods. 8 ZKR
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.11.2020 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
232/2020, ktorý bol publikovaný dňa 02.12.2020 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka
Ferrora resources, a. s., so sídlom Mudroňova 26, 811 03 Bratislava, IČO: 31 404 227 (ďalej len „Dlžník“), začal
konkurzné konanie na majetok Dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka (ďalej Dlžník už ako „Úpadca“)
a ustanovil našu spoločnosť za správcu Úpadcu.
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 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.”
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ
prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a
výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie“.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť:
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky“.
Správca preskúmal pohľadávku č. 1 veriteľa AGLA INVESTMENTS GmbH, so sídlom Börsegasse 10, 1010
Viedeň, Rakúska republika, IČO: FN479806y (ďalej aj len „Veriteľ“) zapísanú v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 187.
K nezabezpečenej pohľadávke č. 1 (v zozname pohľadávok pod por. č. 187) správca uvádza:
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR, cit.: Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a
porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj
na vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný.“ Po preskúmaní pohľadávky
správca dospel k záveru, že pohľadávka je sporná čo do poradia, nakoľko správca je toho názoru, že mala byť
uplatnená ako podriadená pohľadávka, nakoľko Veriteľ je v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) ZKR osobou spriaznenou s
Úpadcom, nakoľko akcionárom ako aj štatutárnym zástupcom Veriteľa je osoba Ing. Petra Horečného, ktorý je
zároveň štatutárnym orgánom Úpadcu.
V zmysle § 95 ods. 3 ZKR: „Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bol spriaznený s úpadcom
(ďalej len „spriaznené pohľadávky“); na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o záverečnom vyrovnaní ziskov a
strát, ktoré sú zabezpečené alebo inak kryté dohodami o výmene kolaterálu podľa osobitného predpisu“.
Nakoľko pohľadávka Veriteľa vznikla v čase, kedy bol Veriteľ v zmysle § 9 ods. 1 písm. e) ZKR osobou
spriaznenou s Úpadcom a takto spriaznenou je dodnes, mala byť uplatnená do konkurzného konania ako
podriadená pohľadávka.
Na základe vyššie uvedeného správca poprel prihlásenú pohľadávku č. 1 veriteľa AGLA INVESTMENTS
GmbH, zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 187 čo do poradia a uznal jej poradie D –
podriadená pohľadávka.

Poučenie:
V zmysle §32 ZKR:
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca
písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu
považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
V Bratislave, dňa 29.03.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K015545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrora resources, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 404 227
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa BRYNTIN, GmbH v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") v spojení s § 29 ods. 8 ZKR
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Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.11.2020 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
232/2020, ktorý bol publikovaný dňa 02.12.2020 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka
Ferrora resources, a. s., so sídlom Mudroňova 26, 811 03 Bratislava, IČO: 31 404 227 (ďalej len „Dlžník“), začal
konkurzné konanie na majetok Dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka (ďalej Dlžník už ako „Úpadca“)
a ustanovil našu spoločnosť za správcu Úpadcu.
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 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.”
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ
prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a
výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie“.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť:
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky“.
Správca preskúmal pohľadávku č. 1 veriteľa BRYNTIN GmbH, so sídlom Börsegasse 10, 1010 Viedeň, Rakúska
republika IČO: FN380470s (ďalej aj len „Veriteľ“) zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 194.
K nezabezpečenej pohľadávke č. 1 (v zozname pohľadávok pod por. č. 194) správca uvádza:
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR, cit.: Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a
porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj
na vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný.“ Po preskúmaní pohľadávky
správca dospel k záveru, že pohľadávka je sporná čo do poradia, nakoľko správca je toho názoru, že mala byť
uplatnená ako podriadená pohľadávka, nakoľko Veriteľ nadobudol pohľadávku od spriaznených osôb Úpadcu
v zmysle § 9 ods. 3 ZKR, nakoľko jediným spoločníkom postupcu - spoločnosti Privéefina s.r.o., IČO: 36 869 074
bola v tom čase spoločnosť AGLA INVESTMENTS GmbH, ktorej akcionárom ako aj štatutárnym zástupcom je
osoba Ing. Petra Horečného, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom Úpadcu. Správca navyše uvádza, že
postupca - spoločnosť Privéefina s.r.o. pôvodne nadobudla postupované pohľadávky taktiež od spriaznených
osôb, a to od spoločnosti AGLA INVESTMENTS GmbH, ktorá je s Úpadcom spriaznená osoba v zmysle § 9 ods.
1 písm. e) ZKR, nakoľko jej akcionárom ako aj štatutárnym zástupcom je osoba Ing. Petra Horečného, ktorý je
zároveň štatutárnym orgánom Úpadcu a od osoby Matúša Horečného, ktorý je s Úpadcom spriaznená osoba
v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) ZKR, čo samo o sebe založilo spriaznenosť postupovaných pohľadávok.
Nakoľko pohľadávka Veriteľa v zmysle vyššie uvedeného patrila osobám spriazneným s Úpadcom, mala byť
uplatnená do konkurzného konania ako podriadená pohľadávka.
V zmysle § 95 ods. 3 ZKR: „Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka,
ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky bol spriaznený s úpadcom
(ďalej len „spriaznené pohľadávky“); na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v
konkurze neprihliada. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o záverečnom vyrovnaní ziskov a
strát, ktoré sú zabezpečené alebo inak kryté dohodami o výmene kolaterálu podľa osobitného predpisu“.
Na základe vyššie uvedeného správca poprel prihlásenú pohľadávku č. 1 veriteľa BRYNTYN GmbH,
zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 194 čo do poradia a uznal jej poradie D –
podriadená pohľadávka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
V zmysle §32 ZKR:
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca
písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu
považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
V Bratislave, dňa 29.03.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K015546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Jantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Mráza 3159/8, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK28/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Soňa Jantová, nar.5.8.1966, bytom Andreja Mráza 3159/5, 821
03 Bratislava, konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I, 4OdK 28/2021, zo dňa 15.3.2021,
zverejnené v OV 56/2021, zo dňa 23.3.2021, týmto oznamuje veriteľom, podľa § 32 ods.7 písm. b/ ZKR, ktorí
uplatnia právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, v súlade s § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok, podľa § 32 ods.
17 ZKR, sú povinný zložiť na účet v peňažnom ústave, CSOB a.s., IBAN SK30 7500 0000 0009 0206 9533,
s variabilným číslom 4282021.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K015547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Jantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Mráza 3159/8, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.8.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK28/2021S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Soňa Jantová, nar.5.8.1966, bytom Andreja Mráza 3159/5, 821
03 Bratislava, konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I, 4OdK 28/2021, zo dňa 15.3.2021,
zverejnené v OV 56/2021, zo dňa 23.3.2021, týmto oznamuje úradné hodiny pre nahliadanie do správcovského
spisu, ktoré sú pondelok až piatok od 7.00h do 13.00h, v sídle kancelárie správcu.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K015548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šušuk František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 92 / 60, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/70/2020 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/70/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto ako
správca konkurznej podstaty úpadcu Šušuk František, nar. 15.04.1984, trvale bytom Hlavná 92 / 60, 900 65
Záhorská Ves, oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko,
s.r.o., IČO 35724803, a to
pohľadávka v celkovej výške: 133,19 €
pohľadávka v celkovej výške: 5209,18 €
ktoré boli prihlásené prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K015549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Strezenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2422/32, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková
Sídlo správcu:
Horná 65, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/285/2019 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/285/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznamujem, že konkurz sa zrušuje, z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku podľa § 167v zákona č.
7/2005 Z.z. o konurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 30.03.2021
JUDr. Barbora Kašubová Mularčíková, správca

K015550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Totka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 3125 / 32, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Natália Trubanová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/514/2020 S1911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/514/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.11.2020, sp. zn.: 27OdK/514/2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku zo dňa 07.12.2020 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Róbert Totka, nar. 03.11.1957, trvale bytom Ľudovíta Fullu 3125/32, Bratislava 841 05, štátny občan SR,
(ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Natália Trubanová, správca, so sídlom:
Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1911 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

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

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 30.3.2021

JUDr. Natália Trubanová, správca

K015551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrora resources, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 404 227
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC: Oznámenie o popretí pohľadávok veriteľa NEW C&L GmbH v zmysle § 32 ods. 6 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") v spojení s § 29 ods. 8 ZKR
Na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.11.2020 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
232/2020, ktorý bol publikovaný dňa 02.12.2020 súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka
Ferrora resources, a. s., so sídlom Mudroňova 26, 811 03 Bratislava, IČO: 31 404 227 (ďalej len „Dlžník“), začal
konkurzné konanie na majetok Dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka (ďalej Dlžník už ako „Úpadca“) a
ustanovil našu spoločnosť za správcu Úpadcu.
V zmysle ustanovenia § 29 ods. 8 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.”
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 ZKR: „Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ
prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu,
vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a
výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie“.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť:
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky“.
Správca preskúmal pohľadávku č. 2 a 3 veriteľa NEW C&L GmbH, so sídlom Börsegasse 10, 1010 Viedeň,
Rakúska republika IČO: FN380470s (ďalej aj len „Veriteľ“) zapísané v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 196 a 197.
K nezabezpečenej pohľadávke č. 2 (v zozname pohľadávok pod por. č. 196) správca uvádza:
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR, cit.: Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a
porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj
na vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
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prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný.“
Po preskúmaní pohľadávky správca dospel k záveru, že pohľadávka je sporná čo do výšky, právneho dôvodu a
vymáhateľnosti, nakoľko správca je toho názoru, že Veriteľ nepreukázal plnenie v zmysle vystavenej faktúry na
sumu 145.639,74 EUR, ktorá bola prílohou prihlášky, nakoľko nezdokladoval údajne vykonané práce súvisiace
s dopravou, vážením, manažmentom logistiky, kontrolou kvality vrátane vzorkovania a základných analýz FE
Koncentrátu. Správca je toho názoru, že v zmysle vyfakturovaných položiek, musí Veriteľ disponovať záznamami
svedčiacimi o doprave FE koncentrátu, jeho váhe a najmä výsledkami údajných analýz, ktoré mali byť predmetom
fakturácie. Veriteľ navyše nezdokladoval ani prípadnú cenovú ponuku zaslanú Úpadcovi či prípadnú objednávku
vyfakturovaných služieb zo strany Úpadcu, čo správcovi na výzvu nedodal ani Úpadca.
Z uvedeného podľa názoru správcu vyplýva, že pohľadávka Veriteľa vyplývajúca z faktúry č. 10252019 zo dňa
30.12.2019 je sporná, nakoľko veriteľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že došlo zo strany Veriteľa k plneniu
v zmysle fakturovaných služieb a preto správca pohľadávku Veriteľa na základe vyššie uvedeného poprel v celom
rozsahu, a to čo do výšky, právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Na základe vyššie uvedeného správca poprel prihlásenú pohľadávku č. 2 veriteľa NEW C&L GmbH,
zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 196 čo do výšky, právneho dôvodu a
vymáhateľnosti, a to v celom rozsahu.

K nezabezpečenej pohľadávke č. 3 (v zozname pohľadávok pod por. č. 197) správca uvádza:
V zmysle § 32 ods. 1 ZKR, cit.: Každú prihlásenú pohľadávku správca s odbornou starostlivosťou preskúma a
porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj
na vyjadrenia dlžníka a iných osôb v rozsahu, v akom ich možno považovať za vecne preukázané a právne
odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej
pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu, len ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že
prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom
alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorá odôvodňuje predpoklad, že veriteľ prihlásenej
pohľadávky nebude v prípade konania o určení popretej pohľadávky úspešný.“
Po preskúmaní pohľadávky správca dospel k záveru, že pohľadávka je sporná čo do výšky, právneho dôvodu a
vymáhateľnosti, nakoľko správca je toho názoru, že Veriteľ nepreukázal právny dôvod pohľadávok voči
pôvodnému dlžníkovi, ktorým je spoločnosť AGLA INVESTMENTS GmbH, t.j. nepreukázal, že doložené platby
veriteľa na bankový účet pôvodného dlžníka predstavovali údajne poskytnuté krátkodobé pôžičky a nie napríklad
bežné úhrady tovaru či služieb z obchodného styku. Veriteľ ďalej žiadnym spôsobom nepreukázal, že písomne
vyzval pôvodného dlžníka, aby v primeranej dodatočnej lehote splnil svoj záväzok, čo je v zmysle § 306 ods. 1
Obchodného zákonníka zákonným predpokladom na to, aby sa mohol Veriteľ domáhať splnenia záväzku od
ručiteľa. Veriteľ taktiež žiadnym spôsobom nepreukázal, že pôvodný dlžník, pokiaľ mu bola takáto písomná výzva
doručená, svoj záväzok nesplnil, pričom pôvodný dlžník je fungujúcim subjektom pravdepodobne ďalej
vykonávajúcim obchodnú činnosť. Správca je teda toho názoru, že Veriteľ nezdokladoval právny dôvod
pohľadávky voči pôvodnému dlžníkovi ako ani skutočnosť, že je oprávnený uplatňovať si pohľadávku u Úpadcu
ako ručiteľa pôvodného dlžníka, čo správcovi na výzvu nepreukázal ani Úpadca.
Z uvedeného podľa názoru správcu vyplýva, že pohľadávka Veriteľa zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 197 je sporná, nakoľko Veriteľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že došlo k údajnému reálnemu
poskytnutiu pôžičky zo strany Veriteľa pôvodnému dlžníkovi ako ani skutočnosť, či splnil zákonom predpokladanú
podmienku pre uplatnenie práva u Úpadcu ako ručiteľa, a to že písomne vyzval pôvodného dlžníka na plnenie
v dodatočnej primeranej lehote a preto správca pohľadávku Veriteľa zapísanú do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 197 na základe vyššie uvedeného poprel v celom rozsahu, a to čo do výšky, právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
Na základe vyššie uvedeného správca poprel prihlásenú pohľadávku č. 3 veriteľa NEW C&L GmbH,
zapísanú v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 197 čo do výšky, právneho dôvodu a
vymáhateľnosti, a to v celom rozsahu.
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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V zmysle §32 ZKR:
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Ak veriteľ pohľadávky popretej čo do poradia nepodal žalobu, platí najnižšie uznané poradie.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca
písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu
považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
V Bratislave, dňa 29.03.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K015552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňažovanie majetku - výsledok ponukového konania, zmena podľa § 167r ZKR
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v II. kole ponukového konania
na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúkol na predaj spolu 35 spoluvlastníckych podielov
nehnuteľností podliehajúcich konkurznej podstate zapísané v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou
položkou 1 (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 143/2020 dňa 27.07.2020 a spresnenie hodnoty v č. 18/2021 zo
dňa 28.01.2021). Predmetom speňaženia v ponukovom konaní boli lesné pozemky v obci Veľké Rovné
v katastrálnom území Veľké Rovné podľa príslušnej výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov v celkovej
súpisovej hodnote 4.995,- Eur zapísané na listoch vlastníctva 3173, 7010 a 11184. Výsledok ponukového konania
bol zverejnený v OV č. 55/2021 dňa 22.3.2021. V súlade s vyhlásenými podmienkami ponukového konania bol
úspešný záujemca EMEAN, s.r.o. Jurkovičova 31, 949 11 Nitra, IČO: 45 908 702, ktorý v lehote zložil zálohu na
kúpnu cenu vo výške 1.007,00 EUR.
V súlade s § 167r Zákona č. 7/2005 Eva Maceášová - manželka dlžníka, ako oprávnená osoba na základe
súhlasu dlžníka využila svoje právo vykúpiť predmetný majetok a v príslušnej lehote zložila najvyššiu sumu
dosiahnutú v ponukovom konaní na účet správcu. S oprávnenou osobou bude uzatvorená zmluva o prevode
majetku. Konanie voči príslušnému katastru nehnuteľností, poplatky spojené s prevodom a vkladom na
kataster nehnuteľností.
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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K015553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jungmanová 1172/20 1172/20, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/204/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Speňažovanie majetku - výsledok ponukového konania
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v I. kole ponukového konania na
speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúkol na predaj spolu 42 spoluvlastníckych podielov nehnuteľností
podliehajúcich konkurznej podstate zapísané v súpise majetku všeobecnej hodnoty pod súhrnnou položkou 3
(zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2020 dňa 22.10.2020 K076221). I. kolo ponukového konania bolo
zverejnené v OV č. 48 dňa 11.3.2021. Predmetom ponukového konania bol predaj ornej pôdy podľa nasledovnej
výmery a jednotlivých spoluvlastníckych podielov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Druh
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
10300
301
139
4918
1983
327
2747
1362
1041
875
8266
5699
301
139
4918
1983
327
2747
1362
1041
875
8266
5699
1714
1453
1998
116
3625
3886
3866
4
1104
1241
2683
1119
2052

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

KÚ
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

Číslo LV
163
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
169
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252

Parc. číslo
241/59
27/3
75/2
83/3
83/5
90/1
124/3
127/2
129/3
131/3
138/1
139/4
27/3
75/2
83/3
83/5
90/1
124/3
127/2
129/3
131/3
138/1
139/4
13/2
15/2
17/2
23/1
139/1
139/10
139/12
139/14
151/3
151/5
152/2
157/2
163/2

Spolupodiel
1/12
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
7/288
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40
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Orná pôda
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Orná pôda
Orná pôda
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1479
196
1316
1316
258
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SR
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Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička
Dubnička

252
253
254
254
254
254
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202/2
15/5
83/8
83/8
124/5
124/5

7/288
7/288
1/16
7/288
7/288
1/16

Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná za všetkých 42 spoluvlastníckych podielov a bez akýchkoľvek
obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “27OdK/204/2020 – ponuka OP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 12 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.
11. Výsledok ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V súlade s vyhlásenými podmienkami v I. kole ponukového konania v stanovenej lehote predložili písomné
ponuky a zložili zálohy na kúpne ceny nasledovní záujemcovia:
1. JUDr. Filip Vincent, Rázusová 523/5/43, 965 01 Žiar nad Hronom. Záujemca v lehote zložil zálohu na
kúpnu cenu vo výške 110,00 EUR.
2. JUDr. Filip Gaľa, Hlavná 105/132, 044 31 Družstevná pri Hornáde - Tepličany. Záujemca v lehote zložil
zálohu na kúpnu cenu vo výške 201,21 EUR.
3. Ing. Ladislav Zimerman, PhD., Ing. Katarína Zimermanová, PhD., Tomášiková 2465/59, 058 01 Poprad.
Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu vo výške 371,00 EUR.
4. RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc., Michalovská 23, 040 11 Košice. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu
cenu vo výške 219,00 EUR.
5. Peter Arendacký, Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu vo
výške 265,00 EUR.
6. JNP, s.r.o., Ružová 6116/9, 071 01 Michalovce, IČO: 51452197. Záujemca v lehote zložil zálohu na
kúpnu cenu vo výške 525,00 EUR.
V súlade s ustanovením ods. 1 § 167p Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii prihliada sa iba na tie
ponuky, v ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v lehote v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu. Túto podmienku všetci záujemci splnili. V súlade s uvedeným ustanovením rozhoduje najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Najvyššiu kúpnu cenu ponúkol a v plnej výške na príslušný účet zložil záujemca: JNP,
s.r.o., Ružová 6116/9, 071 01 Michalovce, IČO: 51452197. Ponúknutou cenou vo výške 525,00 EUR sa tak
stal úspešným záujemcom v I. kole ponukového konania a nie je preto potrebné vyhlásiť ďalšie kolo. Neúspešným
záujemcom budú zložené zálohy v plnej hodnote vrátené späť na príslušné účty. V prípade, ak oprávnené osoby
v súlade s § 167r Zákona č. 7/2005 nevyužijú svoje právo a v lehote do 10 dní od skončenia ponukového konania
neuhradia na účet správcu najvyššiu sumu dosiahnutú v ponukovom konaní, bude s úspešným záujemcom
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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uzatvorená zmluva o prevode majetku. Konanie voči príslušnému katastru nehnuteľností, poplatky spojené
s prevodom a vkladom na katastri nehnuteľností zabezpečuje a uhrádza v plnom rozsahu úspešný záujemca.
Zverejnením výsledku ponukového konania v Obchodnom vestníku SR sa toto ponukové konanie považuje za
skončené.

K015554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sitková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárnická 113 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/31/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/31/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/31/2021 zo dňa 22.03.2021 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Iveta Sitková, nar.
07.12.1959, trvalý pobyt: Komárnická 113/8, 821 03 Bratislava.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu sp.zn. 4OdK/31/2021 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných
dňoch, vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň
oznamuje kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, e-mail: spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K015555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sitková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárnická 113 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/31/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/31/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/31/2021 zo dňa 22.03.2021 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Iveta Sitková, nar.
07.12.1959, trvalý pobyt: Komárnická 113/8, 821 03 Bratislava.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042
0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo
4312021 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text:
„Sitkova-preddavok na trovy“.
JUDr. Marek Letkovský, správca
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K015556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Mravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 8, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2017 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis. zložky popis súpisovej zložky

48

iná majetková
hodnota

49

iná majetková
hodnota

50

iná majetková
hodnota

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
12/2020
zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
01/2021
zrážka z iného príjmu úpadcu (starobný dôchodok) v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý exekúciou (§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac
02/2021

55,32

1/1

55,32

1/1

58,65

1/1

JUDr. Marek Letkovský, správca

K015557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andor Márik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová ulica 18/12, 930 13 Horné Mýto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/5/2020 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/5/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Andor Márik, nar.: 16.12.1968, trvale bytom:
Višňová ulica 18/12, 930 13 Horné Mýto, t.č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok (ďalej
len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 27K/5/2020, týmto
v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 v súvislosti s ust. § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku aktualizáciu súpisu majetku
všeobecnej podstaty Úpadcu v časti určenia súpisovej a trhovej hodnoty, a to:

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

1
Stavba
4.190,4.190,-

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

-

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

45

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

Podielové spoluvlastníctvo
1/6
Deň a dôvod zapísania do súpisu
09.09.2020, majetok patriaci Úpadcovi
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis stavby
rodinný dom
Identifikácia stavby (štát, obec, ulica, orientačné číslo vchodu, kat. územie, SR, Horné Mýto, kat. územie Horné Mýto, LV č. 1979,
číslo LV, súpisné a parcelové číslo)
súpisné číslo 18, postavený na parcele č. 191/3

JUDr. Marek Piršel, správca

K015558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best MORNING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučinová 8698/2, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 284 065
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/34/2020 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/34/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Best MORNING s.r.o., so sídlom Bučinová 8698/2, 821
07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 51 284 065 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Bratislava I, č. k. 27K/34/2020 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: ebecon, s.r.o.,
Jána Milca 788/5, 010 01 Žilina, Iná pohľadávka 787,88 Eur, 781,80 Eur, 792,23 Eur, 908,60 Eur, 905,03 Eur,
574,76 Eur, 921,65 Eur, 935,50 Eur a 681,22 Eur.
JUDr. Oliver Korec, správca

K015559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Mikuláš 6, 906 35 Plavecký Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku. Ku dňu
zverejnenia je zistený majetok nasledovný:
1. osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN SHARAN, stav: nepojazdné, súpisová hodnota 1.500,- eur.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, resp. stanoví jeho hodnotu, súpis
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bez zbytočného odkladu doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K015560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Karol Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baloň 115, 930 08 Baloň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/29/2021 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Karol Horváth, nar. 20.02.1969, bytom 930 08 Baloň č. 115, týmto
oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na č.t. 00421 33 7733751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) v súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách EÚ, sú súčasne
touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu Karol Horváth, nar.20.02.1969, bytom 930 08
Baloň č. 115.
Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 30.03.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca

K015561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Ing. Viera Príbelová, nar.: 07.05.1958, bytom Špačinská cesta
1341/100, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/334/2020, týmto v zmysle ust. § 167q v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), vyhlasuje III. kolo ponukového
konania, na majetok úpadcu, nasledovne:

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

47

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

Predmet ponukového konania:
·

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: 1/ Mgr. Jozef Mogilský, nar.: 14.05.1968, bytom Potočná
1041/11, Cífer, 2/ Ľubomír Kurínsky, nar.:17.09.1967, bytom Cukrovarská 17, Trenčianska Teplá, 3/
Július Polakovič, nar.: 03.11.1954, bytom Veterná 6488/5, Trnava, na základe rozsudku vydaného
Okresným súdom Trebišov zo dňa 05.09.2013, sp. zn. 14C/74/2012, istinu v sume 331 939,19 eur
s 8,5% p.a. úrokom z omeškania od 19.03.2008 do zaplatenia, zo sumy istiny, s právom na plnenie
podľa ust. § 512 ods. 1 Občianskeho zákonníka, titulom náhrady škody - súpisová hodnota
165 969,60 eur (OBV 5/2021 zo dňa 11.01.2021).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Ing. Viera Príbelová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na konkurzný účet,
vedený v Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK35 3100 0000 0042 3017 7600,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. 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.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Skončenie ponukového konania:
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.
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Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. 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.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 30.03.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K015562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápis o hlasovaní veriteľského výboru úpadcu KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79,
925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred
Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013

Dňa 24.3.2021 som v zastúpení predsedu veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby hlasovali
o žiadosti správcu konkurznej podstaty zo dňa 24.3.2021 o uloženie záväzného pokynu na predaj majetku KORVI
SLOVAKIA s. r. o. zapísaného do oddelenej konkurznej podstaty, v konaní vedenom pod sp. zn. 25K/37/2013,
konkrétne nehnuteľností zapísaných na LV č. 5147, kat. úz. Zvolen, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/4, a to
spôsobom, popísaným v predmetnej žiadosti správcu.
Hlasovali traja členovia veriteľského výboru, pričom výsledok hlasovania je nasledujúci:

Za uloženie záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty
speňažiť majetok dražbou prostredníctvom správcu a za
podmienok uvedených v bode II. žiadosti správcu zo dňa 24.3.2021:

3 hlasy

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti uloženiu záväzného pokynu správcovi konkurznej podstaty
speňažiť majetok dražbou prostredníctvom správcu a za
podmienok uvedených v bode II. žiadosti správcu zo dňa 24.3.2021:

0 hlasov

Zdržal sa hlasovania:

0 hlasov

Konštatujem, že veriteľský výbor úpadcu KORVI SLOVAKIA s. r. o. ukladá v zmysle ustanovenia §83 ods. 1/
písm. b) a c) ZKR správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu tvoriaceho
oddelenú konkurznú podstatu, a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 5147, kat. úz. Zvolen, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 2/4, uvedených v žiadosti správcu zo dňa 24.3.2021, v zmysle žiadosti správcu
konkurznej podstaty zo dňa 24.3.2021, teda dražbou prostredníctvom správcu a za podmienok uvedených
v bode II. žiadosti správcu zo dňa 24.3.2021.

Banská Bystrica, 29.3.2021

B-PROX, s. r. o.
predseda veriteľského výboru, v z. Mgr. Peter LUPTÁK

K015563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONEX tur, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej č. 225/3, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 107 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2015 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote
1. zv.č. X11 veriteľ ZVS, a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou, suma 411,88 €, titul doprava
2. zv.č. X12 veriteľ KOOPERATÍVA, a.s., B. Bystrica, Horná 26, suma 1.608,57 €, titul poistné

V Piešťanoch dňa 30.03.2021
JUDr. Stanislav Volár - správca
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K015564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pažitný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 570, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/42/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/42/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

č. k.: 36OdK/42/2019
sp. zn: 36OdK/42/2019 S1700

ROZVRH VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY
Na základe Uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 10. júna 2020 , č. k. 36OdK/190/2020 - 12, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka František Pažitný, narodený 24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule . Uvedeným
uznesením súd ustanovil do funkcie správcu Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920
01 Hlohovec. Uznesenie bolo publikované v OV č. 116/2020, deň vydania: 16.06.2020.

Dňa 18.02.2021 bolo v Obchodnom vestníku č. 33/2021 v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR Správca
zverejnil oznam o o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov . Lehota na podanie námietok uplynula dňa 18.03.2021. V tejto lehote
nepodal žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo poradiu alebo voči
nezaradeniu niektorej pohľadávky proti podstate do zoznamu .

V súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 5/2007 o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Správca
týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku .

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE VERITEĽOV

sp. zn.: 36OdK/190/2020
sp. zn. správcu: 36OdK/190/2020S1700
dlžník: František Pažitný, narodený 24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule
správca: Ing. Dagmar Macháčková
so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
zapísaný v zozname MS SR pod č. S 1700

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

I. Vyhlásenie konkurzu
Na základe Uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 10. júna 2020 , č. k. 36OdK/190/2020 - 12, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka František Pažitný, narodený 24.09.1959, trvale bytom 908 80 Sekule . Uvedeným
uznesením súd ustanovil do funkcie správcu Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01
Hlohovec. Uznesenie bolo publikované v OV č. 116/2020, deň vydania: 16.06.2020.

II. Súpis majetku a speňaženie

Podľa ustanovenia § 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 vyhotovil súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.167/2020 zo dňa 28.08.2020 .

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súpis.
zložka

Názov

Druh
pozemku

Výmera
[m2]

Obec

2640

Svätý Jur Svätý Jur

7876

234

Svätý
Jur

7875

Katastr.územie

Číslo
vlast.

listu Číslo
parcel

Spoluvlast.
podiel

Súpis.
hodnota

1579

1/12

1.100,00€

1580

1/12

1

2

3

Pozemok reg. vinica
"C"
Ostatné
Pozemok reg. plochy
"C"

Pozemok reg. Ostatné
"C"
plochy

396

Svätý
Jur

Svätý Jur

97,00€.

Svätý Jur

7875

1581

1/12

165,00€

Spolu výťažok zo speňaženia 434,00 €.
Majetok všeobecnej podstaty zapísaný do súpisu v priebehu konkurzu bol správcom speňažený v ponukovom
konaní zverejnenom v OV č. 218/2020 dňa 11.11.2020.
V základnej prihlasovacej lehote podľa ust. § 28 ods. 2 ZKR si do konkurzu prihlásili svoje nezabezpečené
pohľadávky celkovo traja veritelia . Žiadny z prihlásených veriteľov nepoprel v konkurznom konaní žiadnu
prihlásenú pohľadávku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok prihlásených do konkurzného konania s uvedením pohľadávok vylúčených
z uspokojenia a výšky zistených pohľadávok:
Por. č. VERITEĽ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. , Pribinova 25, Bratislava
1
2
3

ELERVIS PLUS a.s. , Staré Grunty 7, 841 04

Bratislava

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

PRIHLÁSENÉ VYLÚČENÉ Z USPOKOJENIA

ZISTENÉ

2.492,54€

2.492,54€

0,00€

716,72€

0,00€

97.619,90€

0,00€

Spolu :

716,72 €
97.619,90€
100.829,20€

Náklady konkurzu :
Podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 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.“
V zmysle ustanovenia § 167t ods. 1 ZKR v konkurznom konaní 36OdK/42/2019 sú nasledovné:
por. dátum
veriteľ

č.

vzniku

1

22.06.2020

2

30.06.2020

3

23.07..2020

4

30.07.2020

5

30.08.2020

6

13.08..2020

7

30.09.2020

8

30.10.2020

9

27.11.2020

10

30.11.2020

11

3.12.2020

Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková

právny dôvod vzniku
poštové poplatky Zv
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 04/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
poštové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 05/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 06/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
poštové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 08/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 09/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
poštové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 08/2019-§24b písm. e) vyhl.
Č. 665/2005 Z.z.
poštové poplatky v ponukovom konaní

§ 167t prihlásená
ods. 1
suma
ZKR
písm.
5,30 €
a)
písm.
30,00 €
b)
písm.
4,20 €
a)
písm.
30,00 €
b)
písm.
30,00 €
b)
písm.
2,10 €
a)
písm.
30,00 €
b)
písm.
30,00 €
b)
písm.
2,10 €
a)
písm.
30,00 €
b)
písm.
12,60 €
a)

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

53

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

12

16.12.2020

Ing.
Dagmar
Macháčková

poštové poplatky v ponukovom konaní

13

16.12.2020

Ing. Dagmar
Macháčková

odmena správcu z výťažku zo speňaženia súboru majetku podľa § 22 ods. 1 písm.
písm. a) a písm. b) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
a)

14

16.12.2020

Okresný súd
Trnava

15

15.12.2020

16

31.12.2020

Ing.
Dagmar
Macháčková
Ing.
Dagmar
Macháčková

písm.
a)

súdny poplatok za konkurzné konanie - 0,2 % z výťažku 434,00 € zo speňaženia
písm.
všeobecnej podstaty v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) a položky 5 písm. c)
a)
Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
písm.
Osvedčenie podpisu
a)
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 08/2019-§24b písm. e) vyhl. písm.
Č. 665/2005 Z.z.
b)

SPOLU:

2,20 €
68,40 €

0,87 €
5,26 €
30,00 €
313,03€

Rozvrh výťažku:
V zmysle ust. §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.
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 167u ods. 2 ZKR a uvedených skutočností Správca
postupoval pri stanovení rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom :
Náklady konkurzu celkom:
Výťažok po odpočítaní nákladov konkurzu:
Zistené pohľadávky celkom:
Pomerné uspokojenie v %:

434,00€
313,03€
120,88€
100.829,20€
0,12

Por.
VYLÚČENÉ
VERITEĽ
PRIHLÁSENÉ
č.
USPOKOJENIA
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
1
Pribinova 25 Bratislava
0,00€
2.492,54€
2

ELERVIS PLUS a.s. Staré
Grunty 7, 841 04
Bratislava

3

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

716,72€

97.619,90€

0,00€

0,00€

Z

ZISTENÉ
2.492,54€

0,11%

716,72€

0,11%

97.619,90€

Spolu

PERCENTO
USPOKOJENIA:

0,11%

VÝŠKA
USPOKOJENIA
2,99€

0,86€

117,03€
120,88€

V Hlohovci dňa 29.03.2021
Ing.Dagmar Macháčková , správca úpadcu František Pažitný
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K015565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/384/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/384/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podľa záverov znaleckého posudku č. 59/2021 zo dňa 18.03.2021 znalca Ing. Rastislava Pažitného, Čsl.
Armády 2042/57, 920 01 Hlohovec, zverejňuje hodnotu majetku a to:
Nehnuteľnosti ,v podiele 1/4,evidované na LV č. 7506, Okres: Hlohovec, Obec: Hlohovec, katastrálne územie:
Hlohovec a to:
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
·
·
·

parcelné číslo 705, výmera 51 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parcelné číslo: 707/2, výmera 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
parcelné číslo: 708, výmera 19 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Stavby
·

rodinný dom na parcele číslo 705, súpisné číslo 149,

ktorý je ohodnotený v celkovej hodnote 30 200,- €, na vlastníctvo dlžníka Ľubomíra Jankoviča, nar. 01.10.1963
v jeho podiele ¼ vo výške súpisovej hodnoty 7 550,- €.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
správca

K015566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Švatarák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1978
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/152/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/152/2020
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Daniel Švatarák, nar. 06.11.1978, trvale bytom 922 42 Madunice, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 28OdK/152/2020, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky
prihlásené prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 25.03.2021, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803
Prihlásená suma: 8.499,15 EUR

V Trnave, dňa 30.03.2021

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K015567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šnegoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružový háj 1371/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/58/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/58/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/58/2020 zo dňa 12.3.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Peter Šnegoň, nar. 23.8.1965, bytom 929 01 Dunajská Streda, Ružový háj 1371/32, podnikajúci
pod menom Peter Šnegoň TANATURA, miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda, Ružový háj 1371/32, IČO:
45 295 743. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2020 dňa 18.3.2020.
V zmysle § 167v zák. č. 7/2005 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom,
čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca speňažil majetok dlžníka, pripravil a splnil rozvrh výťažku, v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter
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Šnegoň, nar. 23.8.1965, bytom 929 01 Dunajská Streda, Ružový háj 1371/32, sa končí a týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca

K015568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Zedeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátový Háj 790, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/14/2021 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/14/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz sa končí.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K015569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Krausko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 204, 971 01 Cígeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/942/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/942/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Majetok č. 207 - motorové vozidlo značky Škoda Octavia, AA sedan, EVČ: PD383EL, rok výroby 2005, VIN:
TMBKS61Z058029462, farba strieborná metalíza, nepojazdné. Súp. hodnota 100.- eur, mena: EUR, vlastníctvo
dlžníka

K015570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kocúrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Weinholda 683/53, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/11/2021 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 30.03.2021 v zmysle § 167j ZKR

1. Spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti
parc.č.
KN-E 5316
KN-E
5355/1
parc.č.
KN-C
1656/2
KN-E
2842/1

42 m2/orná pôda

štát, okres, k. ú./
hodnota
adresa
(EUR)
6317 SR, Brezno, Polomka 0,20 EUR

292 m2/orná pôda

6317 SR, Brezno, Polomka

výmera/druh pozemku

výmera/druh pozemku

č. LV

č. LV

27933 m2/lesný pozemok

1037

6138 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 3850

6354 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 3882

5672 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 3999

720 m2/orná pôda

1037

KN-E 4000

763 m2/orná pôda

1037

KN-E 4023/1

4900 m2/lesný pozemok

1037

KN-E 4024/1

28873 m2/lesný pozemok

1037

KN-E 4048

1262 m2/lesný pozemok

1037

KN-E 4082

25440 m2/lesný pozemok

1037

KN-E 4093

1757 m2/orná pôda

1037

KN-E 4094/1

1819 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 4155

9896 m2/lesný pozemok

1037

KN-E 4156

563 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 4852

1427 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 5315

4141 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 5316

4283 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 5317

3180 m2/trvalý trávny porast

1037

KN-E 5355/1

1735 m2/lesný pozemok

1037

parc.č.

výmera/druh pozemku

č. LV

KN-C 1261/2

5506 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1563/3

511454 m2/lesný pozemok

1600

KN-C 1563/4

433603 m2/lesný pozemok

1600

KN-C 1563/5

51062 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1568

2608 m2/zastavaná plcoha a nádvorie

1600

KN-C 1569/3

1472 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1574/5

22427 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1574/6

3049 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1575/4

6783 m2/zastavaná plocha a nádvorie

1600

štát, obec, k. ú./
adresa
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
štát, obec, k. ú./
adresa
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom

1,50 EUR
hodnota
(EUR)

spoluvlastnícky
podiel
52 / 103824
52 / 103824
spoluvlastnícky
podiel

12,60 EUR

52 / 103824

3,10 EUR

52 / 103824

3,20 EUR

52 / 103824

2,80 EUR

52 / 103824

3,60 EUR

52 / 103824

3,80 EUR

52 / 103824

2,20 EUR

52 / 103824

13,00 EUR

52 / 103824

0,60 EUR

52 / 103824

11,50 EUR

52 / 103824

8,80 EUR

52 / 103824

0,90 EUR

52 / 103824

4,50 EUR

52 / 103824

0,30 EUR

52 / 103824

0,70 EUR

52 / 103824

2,10 EUR

52 / 103824

2,10 EUR

52 / 103824

1,60 EUR

52 / 103824

0,80 EUR

52 / 103824

hodnota
(EUR)

spoluvlastnícky
podiel

2,40 EUR

1036/2412807

197,60 EUR

1036/2412807

167,60 EUR

1036/2412807

21,90 EUR

1036/2412807

0,60 EUR

1036/2412807

0,60 EUR

1036/2412807

9,60 EUR

1036/2412807

1,30 EUR

1036/2412807

1,50 EUR

1036/2412807
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KN-C 1586

24158m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1587

1812 m2/zastavaná plocha a nádvorie

1600

KN-C 1589/2

22422 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1590/2

1256 m2/zastavaná plocha a nádvorie

1600

KN-C 1591/6

12909 m2/trvalý trávny porast

1600

KN-C 1592/2

1896 m2/zastavaná plocha a nádvorie

1600

KN-C 1594

3932 m2/trvalý trávny porast

1600

parc.č.
KN-C 458
parc.č.
KN-C 458
parc.č.

popis

č. LV

Poľnohospodárska budova súp. č. 197
postavená na parcele č. 458
výmera/druh pozemku
952 m2/zastavaná plocha a nádvorie
výmera/druh pozemku

1113
č. LV
1563
č. LV

KN-C 1541

69285 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1556

80627 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1558

26346 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1559

117224 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1560

76191 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1561

22013 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1564

8347 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1565

118739 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1566

789 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1567/2

3466 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1577/2

12275 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1577/3

4954 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1577/4

5617 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1579/1

41295 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1579/2

2209 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1580

5721 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1581

167045 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1582

6090 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1583

133387 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1584

2566 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1585

24537 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1605/1

176462 m2/lesný pozemok

1601

KN-C 1606

16914 m2/lesný pozemok

1601

SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
štát, obec, k. ú./
adresa
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
štát, obec, k. ú./
adresa
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
štát, obec, k. ú./
adresa
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
nad Hronom
SR, Brezno, Závadka

Deň vydania: 06.04.2021

10,40 EUR

1036/2412807

0,40 EUR

1036/2412807

9,60 EUR

1036/2412807

0,30 EUR

1036/2412807

5, 50 EUR

1036/2412807

0,40 EUR

1036/2412807

1,70 EUR

1036/2412807

hodnota
(EUR)
6,50 EUR
hodnota
(EUR)
0,20 EUR
hodnota
(EUR)

spoluvlastnícky
podiel
38/175600
spoluvlastnícky
podiel
38/175600
spoluvlastnícky
podiel

26,80 EUR

1036/2412807

31,20 EUR

1036/2412807

10,20 EUR

1036/2412807

45,30 EUR

1036/2412807

29,40 EUR

1036/2412807

8,50 EUR

1036/2412807

3.20 EUR

1036/2412807

45,90 EUR

1036/2412807

0,30 EUR

1036/2412807

1,30 EUR

1036/2412807

4,70 EUR

1036/2412807

1,90 EUR

1036/2412807

2,20 EUR

1036/2412807

16,00 EUR

1036/2412807

0,90 EUR

1036/2412807

2,20 EUR

1036/2412807

64,60 EUR

1036/2412807

2,40 EUR

1036/2412807

51,50 EUR

1036/2412807

1,00 EUR

1036/2412807

9,50 EUR

1036/2412807

68,20 EUR

1036/2412807

6,50 EUR

1036/2412807
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1601

nad Hronom
SR, Brezno, Závadka
1601
nad Hronom

Deň vydania: 06.04.2021

6,50 EUR

1036/2412807

70,80 EUR

1036/2412807

Súpisová
hodnota

1.022,50 EUR

Poznámka

Pozemky tvoria spoločnú nehnuteľnosť Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Závadka nad
Hronom, ktorá je zapísaná ako jedna súpisová položka s poukazom na ust. § 77 ods. 1 ZKR a ust. § 9 ods. 9
zákona č. 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách.
Hodnota bola určená odhadom správcu.

JUDr. Róbert Fatura,
správca

K015571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 167j ods. 1 ZKR
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica, správca dlžníka Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská
677/49, 911 01 Trenčín týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení na základe lustrácie vykonanej Centrálnym depozitárom cenných papierov dopĺňa súpis
majetku všeobecnej podstaty o nasledovnú položku :
Cenné
papiere
Forma
Nom.
% podiel
Množstvo CP
Druh CP
Právo emisie
Mena
ISIN
Emitent
CP
Hodnota
emisie
celkom v ks
Iný druh
Fond národného
Na
Prevoditeľnosť bez
cenného
EUR 331,94 Eur SK4110002413 0,00003
majetku Slovenskej 1 ks
meno
obmedzenia
papiera
republiky
Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín

JUDr. Róbert
Fatura, správca

K015572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Moravík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenica 262, 018 17 Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/403/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/403/2020
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/403/2020-16 zo dňa 22.09.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 186/2020 dňa 28.09.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marcel
Moravík, nar. 07.08.1975, trvale bytom 017 17 Jasenica 262, a zároveň som bol ustanovený do funkcie
správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Marcel Moravík, nar. 07.08.1975, trvale bytom 017 17 Jasenica 262,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo
zoznamu majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 13.08.2020, zoznamu veriteľov zo dňa
14.09.2020, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 21.10.2020, zo súčinnosti s tretími osobami a vlastného
šetrenia) zistil, že konkurznú podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Na základe týchto skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marcel
Moravík, nar. 07.08.1975, trvale bytom 017 17 Jasenica 262, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K015573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 332/8C, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/489/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/489/2020
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 v Trenčíne č. k. 40OdK/489/2020-16 zo dňa 12.11.2020, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 224/2020 dňa 20.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Otília
Kováčová, nar. 29.01.1952, trvale bytom M. R. Štefánika 332/8C, 914 01 Trenčianska Teplá, a zároveň som
bol ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Otília Kováčová, nar. 29.01.1952, trvale bytom M. R. Štefánika 332/8C,
914 01 Trenčianska Teplá, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pri plnení svojich povinností v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR (vychádzajúc zo zoznamu majetku, zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa
30.07.2020, zoznamu veriteľov zo dňa 03.11.2020, úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 02.12.2020, z čestného
prehlásenie dlžníka zo dňa 08.12.2020, zo súčinnosti s tretími osobami a vlastného šetrenia) zistil, že konkurznú
podstatu netvorí žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Otília Kováčová, nar. 29.01.1952,
trvale bytom M. R. Štefánika 332/8C, 914 01 Trenčianska Teplá, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
JUDr. Róbert Fatura, správca
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K015574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Markovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 2202/40, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/493/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/493/2020
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
Na základe skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Martina Markovičová ,
nar. 14.08.1972, trvale bytom Stred 2202/40 , 017 01 Považská Bystrica , Slovenská republika, vedený
pod spis. zn. 40OdK/493/2020
z ru šuje.

K015575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Maňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Hoste 119, 956 37 Malé Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1) poradové číslo pohľadávky v zozname:
P:1.1 Veriteľ: EOS KSI Sovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 724 803,
Prihlásená suma: 16123,11 eur
P:1.2 Veriteľ: EOS KSI Sovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 724 803,
Prihlásená suma: 157,18 eur

K015576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3050 / 11, 971 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1953
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/405/2020 S1459
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Okresný súd Trenčín
40OdK/405/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania
SKKS, k. s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Správca“), Správca
dlžníka: Štefan Lacko, nar. 07.01.1953, bytom 971 01 Prievidza ( trvale bytom Holíčska 3050/11, 851 01
Bratislava – Petržalka), týmto v súlade s § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č.
248/2020 zo dňa 28.12.2020 pod položkou K091818.

1.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania:

1.1.
predmetom ponukového konania je súpisová zložka majetku zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 248/2020 zo dňa 28.12.2020 pod položkou K091818, podľa
nasledovnej špecifikácie:

Druh
Forma
Názov cenného cenného
papiera papiera

Cenný
AKCIE
papier

Podoba
cenného
papiera

Nominálna
hodnota,
ISIN
peňažná
mena

Emitent

Súpisová
Počet Spoluvlastnícky
Dôvod
hodnota
kusov podiel úpadcu
zapísania
[EUR]

SOLIVARY
akciová
spoločnosť
NA
Prešov
ZAKNIHOVANÝ 1000,00 SK CS00084682
1
DORUČITEĽA
v konkurze,
Košická 8,
Prešov 080
32

1/1

1,00

§ 167h ods. 1
zákona
č.
7/2005 Z.z. o
konkurze
a
reštrukturalizácii

1.2.
predmet ponukového konania sa predáva v stave v akom sa nachádza; Správca nezodpovedá za
prípadné vady predmetu ponukového konania, a to ani za jeho právne vady,
1.3.
ponuku,

v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponuky uskutoční za najvyššiu

1.4.
lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od faktického zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR; prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni faktického
zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Ak pripadne posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný deň,
1.5.
ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie
Správcu: Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to osobne alebo prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.

2.

Minimálne náležitosti ponuky.

2.1.
záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Lacko - neotvárať“,
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2.2.
záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania,
2.3.
záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť,
2.4.
záujemca je povinný pred podaním ponuky včas a riadne zložiť celú sumu (t. j. 100 %) z návrhu ceny
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní (ďalej tiež aj ako „Záloha“) na účet Dlžníka vedený vo Fio banka, a.
s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu (IBAN): SK14 8330 0000 0029 0126 9938. Záloha je zložená včas, ak je
najneskôr v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na účet Dlžníka uvedený v predchádzajúcej vete
tohto oddielu,
2.5.
ponuka doručená Správcovi musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie
záujemcu (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko, v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom
registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu v príslušnom registri),
označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného
ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, číslo
bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný, telefonický
alebo e-mailový kontakt a podpis záujemcu,
2.6.

obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu 2.4.,

2.7.
obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu, a to v prípade
právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná (originál alebo úradne
overená kópia), v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aktuálny výpis zo živnostenského alebo iného registra, v
ktorom je zapísaná (originál alebo úradne overená kópia) a v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa kópia platného
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

3.

Vyhodnotenie ponúk.

3.1.
na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný
deň lehoty do 15:00 hod., sa neprihliada,
3.2.

na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada,

3.3.

na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 2.5. sa neprihliada,

3.4.
na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa oddielu 2.6. alebo ku
ktorej nie je priložená listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu podľa oddielu 2.7. sa neprihliada,
3.5.

na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa oddielu 2.4. sa neprihliada,

3.6.

na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada,

3.7.
Správca je oprávnený ponuku záujemcu odmietnuť, ak je navrhovaná cena za predmet ponuky
neprimerane nízka,
3.8.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky a jeho ponuka nebola Správcom
odmietnutá podľa oddielu 3.7.
3.9.
za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, Správca vykoná
žreb na základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom,
3.10.
o skutočnostiach podľa oddielu 3.7. až 3.9., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 3.1. až 3.6., vyhotoví Správca úradný záznam,
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3.11.
Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať úspešného záujemcu
o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom vrátiť zloženú Zálohu,
3.12.
Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie Zmluvy o kúpe cenných papierov a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Úspešný záujemca
ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
prevod predmetu ponukového konania vrátane zápisu do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.. Ak
úspešný záujemca odmietne uzatvoriť v lehote určenej Správcom Zmluvu o kúpe cenných papierov alebo
odmietne uzatvoriť zmluvu v Správcom navrhnutom obsahu alebo nezabezpečí potrebné právne dokumenty,
Správca môže vyhlásiť druhé kolo ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam; v takom
prípade môže vyhlásiť opakovanie druhého kola ponukového konania za tých istých podmienok. Na prípadnú
ponuku záujemcu, ktorý zmaril druhé kolo ponukového konania, sa v opakovanom kole ponukového konania
neprihliada. Správca má za zmarenie druhého kola ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50%
zo záujemcom zloženej Zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty a to voči záujemcovi, ktorý toto
kolo ponukového konania zmaril, pokutu ktorú je Správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na
vrátenie zloženej Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
3.13.
Všetky náklady spojené s prevodom predmetu ponuky vrátane zápisu do Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a. s., ako aj poplatky spojené s prevodom majetkových práv v prospech záujemcu, znáša
záujemca.

Správca Dlžníka týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom ponukovom
konaní.
SKKS, k. s., správca

K015577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregorová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 1329/11, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1971
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/418/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/418/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka Renáta Gregorová, rod. Valková, nar. 01.05.1971, trvale bytom
Gazdovská ulica 1329/11, 971 01 Prievidza, č. k. 38OdK/418/2020, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, a to:
Cenné papiere
Emitent

druh

SALVATOR
konzerváreň a.s.
LEVOČSKÉ
STROJÁRNE a.s.

forma

Počet
kusov

mena

Menovitá
hodnota

Por.
ISIN
č.

– Akcia
kmeňová

Na
6
doručiteľa

SKK

1000,00

-

Akcia
kmeňová

Na
6
doručiteľa

SKK

1000,00

-

Označenie
registra

verejného

Súpisová
hodnota
Eurách

Centrálny
depozitár
CS0009008958 cenných papierov SR, 200,00
a.s.
Centrálny
depozitár
CS0005060854 cenných papierov SR, 200,00
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kmeňová

Konkurzy a reštrukturalizácie

doručiteľa

Spolu súpisová hodnota

Deň vydania: 06.04.2021
a.s.

400,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK84 8330 0000
0022 0183 4270, VS: 384182020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„zaloha Gregorova“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
TPS Trustees k. s.
Pred poľom 1652
911 01 Trenčín
Slovenská republika

v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 38OdK/418/2020 – záväzná ponuka“
5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

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

K015578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Madový
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/19/2021 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/19/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Xénia Hofierková, správca S1531, so sídlom kancelárie Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom,
správca dlžníka Ivan Madový, nar. 20.04.1964, trvale bytom Trenčín, Slovenská republika, týmto:
·

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

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.03.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ivan Madový

K015579
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 06.04.2021

40K/7/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 28.01.2021 sp.zn. 40K/7/2020 Dňa 03.02.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok 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“). Predmetným uznesením súd ustanovil do funkcie
správcu JUDr. Zuzanu Ondrejovičovú, so sídlom Československej armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2021 zo dňa 03.02.2021.
V súlade s § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) správca majetku úpadcu: AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s.r.o. oznamuje, že nižšie
špecifikované pohľadávky:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Celková suma v EUR

POĽNO VTÁČNIK, a.s.

36 295 876

Hájska

927/20

927/20

Lehota pod Vtáčnikom

1777,02

boli prihlásené u správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a boli zapísané do zoznamu pohľadávok
zostaveného v konkurze vedenom na majetok úpadcu.
V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.03.2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K015580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 3894 / 1C, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/480/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/480/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v nadväznosti na ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje zapísanie
nasledovnej pohľadávky veriteľa do zoznamu pohľadávok, ktorá bola uplatnená prihláškou doručenou správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Prihlásená suma: 1.653,21 EUR
V Bánovciach nad Bebravou, 30.03.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K015581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáliková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 1601 / 31, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/206/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/206/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Dana Gáliková, nar. 29.07.1967, bytom Pod Lipami
1601/31, 940 02 Nové Zámky, č. k. 32OdK/206/2019 vyhlasuje
I. kolo dražby,
na predaj majetku dlžníka zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 228/2019 dňa 26.11.2020, na deň
15.04.2021 o 10.00 hod. na adrese kancelárie správcu: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Predmetom I. kola dražby je súbor nehnuteľností – rodinný dom spolu s pozemkami v podiele ¼, a to:
·
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3641 o výmere 300 m2, zapísaný na LV č. 2496, k.
ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4, t. j. 75 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3642/1 o výmere 351 m2, zapísaný na LV č. 2496,
k.ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky
podieldlžníka: 1/4, t. j. 87.75 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 3642/2 o výmere 23 m2, zapísaný na LV č. 2496,
k.ú. Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie.Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4, t. j. 5.75 m2.
Stavba so súp. č. 1601, nachádzajúca sa na parcele registra „C“ č. 3641, zapísaná na LV č. 2496, k. ú.
Nové Zámky, obec: Nové Zámky, okres: Nové Zámky, druh stavby: Rodinný dom, Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/4.

Jedná sa o stavbu s podzemným, nadzemným podlažím a obytným podkrovím, bokom susediaci s vedľajším
obdobným objektom. Dom má samostatný vstup z verejnej komunikácie. Hodnotí sa ako rodinný dom,
jednobytová budova. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie , rozvod zemného plynu s meraním na
fasáde domu, verejný vodovod, odvedenie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva číslo 2496, k. ú. Nové Zámky.
Podrobný opis predmetu predaja je uvedený v znaleckom posudku č. 150/2020 vyhotoveným znalcom Ing.
Štefanom Motúzom, ev. č. znalca 912431, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad
hodnoty nehnuteľností. Do znaleckého posudku je možné nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch od
09.00 – 16.00 hod. na základe predchádzajúcej telefonickej dohody.
Druh
majetku

Parc. č.

Súpisné
číslo

Výmera
v m2

Popis stavby

Číslo
LV

Stavba

3641

1601

Rodinný dom

2496

Pozemok

3641

300

Zastavaná
nádvorie

Pozemok

3642/1

351

Záhrady

Pozemok

3642/2

23

Zastavaná
a nádvorie

Súpisová hodnota majetku:
Hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom:

plocha

a

2496
2496

plocha

2496

Kat.
územie
Nové
Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky
Nové
Zámky

Adresa
Pod Lipami
Zámky
Pod Lipami
Zámky
Pod Lipami
Zámky
Pod Lipami
Zámky

Okres
31, Nové Nové
Zámky
31, Nové Nové
Zámky
31, Nové Nové
Zámky
31, Nové Nové
Zámky

Spol.
podiel
1/4
1/4
1/4
1/4

47 500,- €
38 400,- €

Najnižšie podanie v I. kole dražby za stavbu a pozemky ako súboru, je hodnota stanovená znalcom v sume 38
400,- € (slovom: tridsaťosemtisícštyristo EUR). Výška minimálneho prihodenia v dražbe je 500,- € (slovom: päťsto
EUR). Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,- € (slovom: desaťtisíc EUR).
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom. Účasť subjektov právnických a fyzických osôb bez obmedzenia okrem devízových obmedzení.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca je povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál
resp. úradne overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj
oprávnenie konať za predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za
spoločnosť konať musí byť úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá
nepodniká, je povinnosť preukázať sa platným občianskym preukazom. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť
podmienky dražby nehnuteľnosti dlžníka v kancelárii správcu počas úradných hodín v čase od 09.00 do 16.00 po
predchádzajúcom dohovore so správcom na telefónnom čísle 0903 427 890.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 10 000,-€. Zábezpeka musí byť
pripísaná najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK17 0900 0000 0051 6467
0898, vedeného v Slovenská sporiteľňa, a. s., variabilný symbol 322062019.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet
číslo IBAN: SK17 0900 0000 0051 6467 0898, vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol
322062019, a to do 7 dní odo dňa konania dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej
nehnuteľnosti v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej
podstaty dlžníka a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná
a správca vyhlási novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 5-tich pracovných
dní odo dňa konania dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku dlžníka si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0903 427 890 počas úradných hodín kancelárie správcu od 09.00 do 16.00 hod.
V Nových Zámkoch dňa 30.03.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K015582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Roľníckej školy 873/49, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/19/2021 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/19/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 27OdK/19/2021-19 zo dňa 28.01.2021 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Norbert
Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Komárno, Ul. Roľníckej školy č. 873/49 a ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka
za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 23/2021 dňa
04.02.2021.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 30.03.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Norbert Gabriel, nar. 07.09.1985, bytom Komárno, Ul.
Roľníckej školy č. 873/49.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Jarku, dňa 30.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K015583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO XIV. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Konkurzný súd:

Okresný súd Nitra

Sp. zn. súdneho spisu:

31K/19/2017

Sp. zn. správcovského spisu:

31K/19/2017 S1731

Úpadca:

Hoeckle s.r.o.

sídlo: Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“)
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
2, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“)
Dátum zasadnutia:

20.11.2020 o 10.00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) (hlasovanie per rollam)
Predmet hlasovania:

Hlasovanie o „Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa 30.10.2020

I.
Predseda veriteľského výboru otvoril štrnáste zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané v zmysle § 38
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“) Správcom Úpadcu na deň 20.11.2020 o 10.00 hod.
Predseda veriteľského výboru ďalej v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor nie je
uznášaniaschopný, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR nie je prítomná väčšina
členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti skonštatoval, že do začiatku
zasadnutia veriteľského výboru doručil do kancelárie Správcu svoj hlasovací lístok len predseda veriteľského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výboru, pritom ostatní dvaja členovia veriteľského výboru, t.j. Ing. Alena Polomčáková a spoločnosť DPP s.r.o., so
sídlom Železničná 555/2, 93523 Rybník, IČO: 36 819 573 nedoručili svoje hlasovací lístok.
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 06.11.2020 mu bola zo strany Správcu doručená
„Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa 30.10.2020 (ďalej len „Žiadosť“), v zmysle ktorej
Správca požiadal o udelenie súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu bližšie
špecifikovaných v Žiadosti v prospech záujemcu, ktorý sa zapojil do III. kola verejného ponukového konania
vyhláseného zverejnením výzvy Správcu v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020 (K072711).
Predseda veriteľského výboru preto skonštatoval, že predmetom tohto zasadnutia veriteľského výboru je
hlasovanie o udelení súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu špecifikovaných
v Žiadosti.
Vzhľadom na skutočnosť, že veriteľský výbor nie je uznášaniaschopný, predseda veriteľského výboru
skonštatoval, že uznesenie v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) 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 konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017 na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) určuje vo vzťahu k verejnému
ponukovému konaniu zverejnenému správcom LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“) v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020 (K072711) za víťaza Adama
Gálika, nar. 20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad a súčasne v súlade s ust. § 83 ods. 1
písm. a) ZKR udeľuje Správcovi záväzný pokyn (súhlas) na uzatvorenie zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávok Úpadcu ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, a ktorých bližšia špecifikácia bola
uvedená v Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 30.10.2020, s Adamom Gálikom, nar.
20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad za odplatu vo výške 205,- EUR.“
nebolo prijaté.
III.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru a z tohto dôvodu zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 20.11.2020
_______________________________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
v zastúpení
Mgr. Ondrej Kolárik
predseda veriteľského výboru
Príloha:
Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 30.10.2020
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

K015584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 95153 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z XV. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Konkurzný súd:

Okresný súd Nitra

Sp. zn. súdneho spisu:

31K/19/2017

Sp. zn. správcovského spisu:

31K/19/2017 S1731

Úpadca:

Hoeckle s.r.o.

sídlo: Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“)
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
2, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“)
Dátum zasadnutia:

10.02.2021 o 10.00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) (hlasovanie per rollam),
2. DPP s.r.o., so sídlom Železničná 555/2, 935 23 Rybník, IČO: 36 819 573 (ďalej len „DPP s.r.o.“)
(hlasovanie per rollam),
3. Ing. Alena Polomčáková, bytom Slovanská 46/8, 935 21 Tlmače (ďalej len „Ing. Alena Polomčáková“)
(hlasovanie per rollam).
Predmet hlasovania:

Hlasovanie o „Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa 25.01.2021

I.
Predseda veriteľského výboru otvoril pätnáste zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané v zmysle § 38
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“) Správcom Úpadcu na deň 10.02.2021 o 10.00 hod.
Predseda veriteľského výboru ďalej v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR sú prítomní všetci
členovia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti skonštatoval, že do začiatku
zasadnutia veriteľského výboru doručili do kancelárie Správcu svoj hlasovací lístok všetci členovia veriteľského
výboru (t.j. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., DPP s.r.o. a Ing. Alena Polomčáková)
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 27.01.2021 mu bola zo strany Správcu doručená
„Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok“ zo dňa 25.01.2021 (ďalej len „Žiadosť“), v zmysle ktorej
Správca požiadal o udelenie súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu bližšie
špecifikovaných v Žiadosti v prospech záujemcu, ktorý sa zapojil do III. kola verejného ponukového konania
vyhláseného zverejnením výzvy Správcu v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020 (K072711).
Predseda veriteľského výboru preto skonštatoval, že predmetom tohto zasadnutia veriteľského výboru je
hlasovanie o udelení súhlasu s odplatným postúpením súboru peňažných pohľadávok Úpadcu špecifikovaných
v Žiadosti.
Predseda veriteľského výboru ďalej tiež skonštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru boli riadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oboznámení s obsahom Žiadosti. Predseda veriteľského výboru ďalej tiež poznamenal, že všetci členovia
veriteľského výboru boli vyzvaní, aby sa zasadnutia veriteľského výboru zúčastnili výlučne písomným hlasovaním
v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku Správcovi, a to najneskôr do dňa 10.02.2021 do
10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
II.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby
hlasovali o návrhu na prijatie nasledovného uznesenia.
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) 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 konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017 na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) určuje vo vzťahu k verejnému
ponukovému konaniu zverejnenému správcom LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“) v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020 (K072711) za víťaza Adama
Gálika, nar. 20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad a súčasne v súlade s ust. § 83 ods. 1
písm. a) ZKR udeľuje Správcovi záväzný pokyn (súhlas) na uzatvorenie zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávok Úpadcu, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, a ktorých bližšia špecifikácia bola
uvedená v Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 25.01.2021, s Adamom Gálikom, nar.
20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad za odplatu vo výške 205,- EUR.“
Po preskúmaní hlasovacích lístkov členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru konštatuje, že
výsledkom hlasovania je:
Hlasovanie:
Za:

1

hlas

Proti:

2

hlasy

Zdržal sa:

0

hlasov

(UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
(DPP s.r.o., Ing. Alena Polomčáková)

Na to predseda veriteľského výboru skonštatoval, že uznesenie v znení:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) 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 konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017 na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) určuje vo vzťahu k verejnému
ponukovému konaniu zverejnenému správcom LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaným v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1731 (ďalej len „Správca“) v Obchodnom vestníku č. 190/2020 zo dňa 02.10.2020 (K072711) za víťaza Adama
Gálika, nar. 20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad a súčasne v súlade s ust. § 83 ods. 1
písm. a) ZKR udeľuje Správcovi záväzný pokyn (súhlas) na uzatvorenie zmluvy o odplatnom postúpení
pohľadávok Úpadcu, ktoré boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, a ktorých bližšia špecifikácia bola
uvedená v Žiadosti o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 25.01.2021, s Adamom Gálikom, nar.
20.08.1995, trvale bytom Komenského 583/3, 058 01 Poprad za odplatu vo výške 205,- EUR.“
nebolo prijaté.
III.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru a z tohto dôvodu zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 10.02.2020
_______________________________________________________

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
v zastúpení
Mgr. Ondrej Kolárik
predseda veriteľského výboru
Príloha:
Žiadosť o udelenie súhlasu s postúpením pohľadávok zo dňa 30.10.2020
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – DPP s.r.o.
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru – Ing. Alena Polomčáková

K015585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Csollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.B.Lukáča 1352/16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2020 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Viola Csollárová, narodená 14.04.1956, bytom E.B. Lukáča 1352/16, 945 01 Komárno, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty dlžníka
zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 52/2021 dňa 17.03.2021 pod číslom K013083.
Jednalo sa o spoluvlastnícky podiel vo výške 1/4 na nehnuteľnosti rodinného domu so súpisným číslom 4
nachádzajúceho sa v obci Bodzianske Lúky, k.ú. Bodzianske Lúky, evidovaný v liste vlastníctva číslo 172. Právny
vzťah k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný v liste vlastníctva.
Druh majektu: Stavba
Súp.položka
majetku

Druh
majetku

Číslo
Súp.
Kat. územie Parc.č.
LV
číslo

1.

Rodinný
dom

172

Bodzianske
Lúky

1270/1 4

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Dátum zápisu do
súpisu majetku
majetkovej podstaty

1/4

4 980,00 €

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 25.2.2020
ZKR

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk v I. kole verejného ponukového konania bola doručená 1 ponuka,
ktorá bola riadne označená a spĺňala všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo verejného ponukového konania.
Predkladateľ ponuky splnil aj podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu na účet správcu.
Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 30.03.2021 a úspešným účastníkom verejného ponukového
konania sa stal záujemca s ponukou vo výške 106,- Eur.
Správca vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka ako úspešné a s víťazným záujemcom uzatvorí po
uplynutí zákonnej lehoty kúpnu zmluvu.
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 súlade s ustanoveniami §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem
o vykúpenie predmetného nehnuteľného majetku z konkurznej podstaty, ktorý bol predmetom I. kola VPK, aby
v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa
ponúknutej kúpnej cene víťazného uchádzača, t.j. čiastku 106,- Eur EUR na účet správcu vedený v ČSOB,
a.s. č. účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX. Ako informáciu pre príjemcu treba uviesť:
27OdK/15/2020 – nehnuteľnosť LV172 „meno oprávnenej osoby a jej vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v I. kole verejného ponukové konania, správca v súlade s podmienkami
a platnou legislatívou uzatvorí zmluvu s víťazným účastníkom verejného ponukového konania.
V Nitre, dňa 30.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K015586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 539/10, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/281/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
Koloman Lakatos, nar. 23.03.1974, bytom Konopná 539/10, 946 32 Marcelová (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust.
§ 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka.
Predmet ponukového konania:
1. Nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku
(ďalej len „OV“) č. 33/2021 dňa 18.02.2021 pod K008417 a to súbor nehnuteľného majetku – súp. zl. č. 1
a 2.
Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/281/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 14:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
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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c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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musí obsahovať presné označenie záujemcu:
pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby, telefonický kontakt, emailovú adresu,
musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, pričom ponuku je
možné podať len ako na súbor nehnuteľností – teda v celku.
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu
v správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
29282021 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hodiny.
Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.

V Jarku dňa 30.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K015587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/288/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka z návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 05.11.2020 a čestného vyhlásenia zo
dňa 27.01.2021 nie je dlžník majiteľom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo som zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok dlžníka Erika Kotlárová, nar. 25.01.1981, bytom Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Erika Kotlárová s miestom podnikania Pod kalváriou 4916/50 B, 955
01 Topoľčany, IČO: 50 169 475, občan SR pod sp. zn.: 30OdK/288/2020, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Erika Kotlárová, nar. 25.01.1981, bytom
Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Erika
Kotlárová s miestom podnikania Pod kalváriou 4916/50 B, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 169 475, občan SR
pod sp. zn.: 30OdK/288/2020, zrušuje .
V Jarku, dňa 30.03.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K015588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Šarinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/248/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/248/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.12.2019, spisová značka 23OdK/248/2019-23 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce
506, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 247/2019 dňa 23.12.2019 pod číslom K110455
a nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2019.
Správca dlžníka oznamuje, že dňa 29.03.2021 bola do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa po
základnej prihlasovacej lehote. Nezabezpečená prihláška pohľadávky veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dlžníka nasledovne:
Veriteľ: Intrum Slovakia, s.r.o. , sídlo Mýtna 48, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 831 124
Výška prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: 6.740,48 Eur
V Nitre, dňa 30.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

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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K015589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janičeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 55, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Alžbeta Janičeková, narodená 03.08.1982, trvale bytom Semerovo 55, 941 32 Semerovo, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 52/2021 dňa 17.03.2021 pod číslom K013080.
Jednalo sa spoluvlastnícky podiel vo výške 1/12 na nehnuteľnosti - rodinný dom nachádzajúci sa v obci Nemecký
Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, postavený na parcele číslo 1059/7, evidovaný v liste vlastníctva číslo 52 a parcely
registra “C“ evidované na katastrálnej mape v obci Nemecký Svodín, k.ú. Nemecký Svodín, evidované v liste
vlastníctva číslo 52 s výškou spoluvlastníckeho podielu 1/12. Nakoľko sa jednalo pozemky prislúchajúce k stavbe
rodinného domu a parcelu číslo 1059/7, na ktorej je rodinný dom postavený, speňažoval správca v I. kole
verejného ponukového konania uvedený nehnuteľný majetok ako súbor majetku.
Druh majektu: Stavba
Súp.položka
Druh
majetku
majetku
Rodinný
1.
dom

Číslo
Súp.
Kat. územie Parc.č.
LV
číslo
Nemecký
52
1509/7 812
Svodín

Spol.
podiel
1/12

Súpisová
Dôvod zapísania do Dátum zápisu do
hodnota majetku súpisu majetku
majetkovej podstaty
majetok úpadcu podľa §
3 000,00 €
15.2.2019
67 ods.1, písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku
5.

6.

7.

8.

Druh pozemku
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie

Číslo Kat.
LV
územie

Parc.č. Výmera

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

a 52

Nemecký
Svodín

1509/2 681

1/12

800,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/7 225

1/12

200,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/8 31

1/12

300,00 €

a 52

Nemecký
Svodín

1509/9 18

1/12

400,00 €

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk v I. kole verejného ponukového konania boli doručené do kancelárie
správcu 3 ponuky, ktoré boli riadne označené a spĺňali všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo verejného
ponukového konania. Predkladatelia ponúk splnili aj podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
na účet správcu.
Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 30.03.2021 a úspešným účastníkom verejného ponukového
konania sa stal záujemca s ponukou vo výške 615,- Eur.
Správca vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka ako úspešné a s víťazným záujemcom uzatvorí po
uplynutí zákonnej lehoty kúpnu zmluvu.
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 súlade s ustanoveniami §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem
o vykúpenie predmetného nehnuteľného majetku z konkurznej podstaty, ktorý bol predmetom I. kola VPK, aby
v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa
ponúknutej kúpnej cene víťazného uchádzača, t.j. čiastku 615,- Eur na účet správcu vedený v ČSOB, a.s. č.
účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX. Ako informáciu pre príjemcu treba uviesť:
29OdK/121/2018 – nehnuteľnosť LV52 „meno oprávnenej osoby a jej vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v I. kole verejného ponukové konania, správca v súlade s podmienkami
a platnou legislatívou uzatvorí zmluvu s víťazným účastníkom verejného ponukového konania.
V Nitre, dňa 30.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K015590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Breška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streďanská 2731 / 34, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1957
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/80/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/80/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA - ZMENA PODANIA OV Č. 96/2020 ZO DŇA 21.05.2020, K039915 – ZMENA
SÚPISOVEJ HODNOTY A DOPLNENIE POZNÁMKY

Typ súpisovej zložky:

Pozemky

Parcelové číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

C-KN 1/8

záhrada

974

LV č. Štát, obec, katastrálne územie
231

C-KN 1/9

zastavaná plocha a nádvorie 538
231

Typ súpisovej zložky:
Popis
Parc. číslo
stavby
Rodinný
1/9
dom

SR,
Horné
Obsolovce
SR,
Horné
Obsolovce

Spoluvl.
podiel

Hodnota
v EUR *

1/4

3 021,84

1/4

1 669,15

Obdokovce,
Obdokovce,

Stavba
Súp. č.

LV č.

2

231

Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu,
Spoluvl. podiel
Názov k. ú.
SR, Horné Obdokovce, Obsolovce, 2, k.ú.
Obsolovce
1/4

Hodnota v EUR *
6 961,07

* Súpisová hodnota stanovená znaleckým posudkom č. 42/2021 zo dňa 24.03.2021 znalcom Ing. Igor Šinský,
Rybany 457, 956 36 Rybany, evid. č. 913375.
Poznámka: Nakoľko si úpadca uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, správca v takom prípade nepristúpi
k speňažovaniu súpisovej zložky parc. č. C-KN 1/9 zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. 1/9 Rodinný dom so
súpisným číslom 2, nakoľko podľa ustanovenia § 167o zákona 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po
odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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18.05.2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K015591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Janičeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 55, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Alžbeta Janičeková, narodená 03.08.1982, trvale bytom Semerovo 55, 941 32 Semerovo, v
súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
dlžníka zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 52/2021 dňa 17.03.2021 pod číslom K013081.
Jednalo sa spoluvlastnícky podiel vo výške 1/8 na nehnuteľnosti - rodinný dom nachádzajúci sa v obci Semerovo,
k.ú. Semerovo, postavený na parcele číslo 864/32, evidovaný v liste vlastníctva číslo 532 a parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape v obci Semerovo, k.ú. Semerovo, evidované v liste vlastníctva číslo 532 s výškou
spoluvlastníckeho podielu 1/8. Nakoľko sa jednalo o pozemky prislúchajúce k stavbe rodinného domu a parcelu
číslo 864/32, na ktorej je rodinný dom postavený, speňažoval správca v I. kole verejného ponukového konania
uvedený nehnuteľný majetok ako súbor majetku.
Druh majektu: Stavba
Súp.položka
Druh
majetku
majetku
Rodinný
2
dom

Číslo Kat.
LV
územie
532

Parc.č.

Súp.
číslo

Semerovo 864/32 55

Spol.
podiel
1/8

Súpisová
Dôvod zapísania do Dátum zápisu do
hodnota majetku súpisu majetku
majetkovej podstaty
majetok úpadcu podľa §
4 000,00 €
15.2.2019
67 ods.1, písm. a) ZKR

Druh majetku: Pozemok
Súp.položka
majetku

Druh pozemku

3.

Zastavaná
plocha
nádvorie

4.

Záhrada

Spol.
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Semerovo 864/32 860

1/8

300,00 €

Semerovo 864/63 1298

1/8

400,00 €

Číslo Kat.
LV
územie

a 532

532

Parc.č. Výmera

Dátum zápisu do
Dôvod zapísania do
majetkovej
súpisu majetku
podstaty
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR
majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 15.2.2019
ZKR

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk v I. kole verejného ponukového konania boli doručené do kancelárie
správcu 3 ponuky, ktoré boli riadne označené a spĺňali všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo verejného
ponukového konania. Predkladatelia ponúk splnili aj podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
na účet správcu.
Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 30.03.2021 a úspešným účastníkom verejného ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania sa stal záujemca s ponukou vo výške 1.411,- Eur.
Správca vyhodnotil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku
zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka ako úspešné a s víťazným záujemcom uzatvorí po
uplynutí zákonnej lehoty kúpnu zmluvu.
V súlade s ustanoveniami §-u 167r ZoKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
Správca týmto vyzýva oprávnené osoby dlžníka (podľa ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR), ak majú záujem
o vykúpenie predmetného nehnuteľného majetku z konkurznej podstaty, ktorý bol predmetom I. kola VPK, aby
v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR uhradili správcovi sumu rovnajúcu sa
ponúknutej kúpnej cene víťazného uchádzača, t.j. čiastku 1.411,- Eur na účet správcu vedený v ČSOB, a.s.
č. účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 2226 6000, BIC: CEKOSKBX. Ako informáciu pre príjemcu treba uviesť:
29OdK/121/2018 – nehnuteľnosť LV532 „meno oprávnenej osoby a jej vzťah k dlžníkovi“.
Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb dlžníka nevyužije v stanovenej lehote právo vykúpiť predmetný majetok
z konkurznej podstaty za cenu dosiahnutú v I. kole verejného ponukové konania, správca v súlade s podmienkami
a platnou legislatívou uzatvorí zmluvu s víťazným účastníkom verejného ponukového konania.
V Nitre, dňa 30.03.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca

K015592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Antovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 70 / 34, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/294/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Michaela Antovszká, nar. 14.03.1989, Dukelská 70/34, 935 41 Tekovské Lužany, podnikajúca pod
obchodným menom Michaela Antovszká s miestom podnikania Dukelská 70/34, 935 41 Tekovské Lužany, IČO:
47 513 543
Spisová značka správcu: 31OdK/294/2020 S1571

Spisová značka súdu: 31OdK/294/2020

Veriteľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 1.:
- 1.

610,94 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prihláška doručená:
- elektronicky dňa 23.03.2021 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K015593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 1223/3, - Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/1/2021 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/1/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4
cenný papier
druh
Akcia kmeňová
forma
Na meno
mena
EUR
nominálna hodnota
166,00 EUR
emitent
AGRORENT, a.s., Družstevná 2, 946 51 Nesvady, Slovenská republika, IČO: 0034142703
počet kusov
1
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
166,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
30.03.2021
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K015594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1990
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/295/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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

83

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Marek Lakatoš, nar. 11.07.1990, trvale
bytom Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra – Dolné Krškany (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v Súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Marek Lakatoš , nar.11.07.1990, trvale bytom Roľnícka 579/36, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
spisová značka: 31OdK/295/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok - hnuteľná vec
Zápis do
súpisu
Číslo
Opis súpisovej zložky majetku
Miesto, kde Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
súpisovej
sa hnuteľná podiel dlžníka
zapísania zapísania
zložky
vec
majetku
majetku
majetku
nachádza

1

osobné motorové vozidlo - Evč. NR 191KM, Roľnícka
1/1
FIAT STILO SW 192/CXP1A/35, VIN: 579/36, 949
ZFA19200000559020, osobné vozidlo, AC 05 Nitra kombi, farba biela, rok výroby: 2005, stav Dolné
opotrebovanosti: nepojazdné, opotrebované, Krškany
poškodený
motor, brzdy
skorodované,
problém s elektrikou, na súčiastky

28.1.21

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

§ 167h ZKR 250,00 €

SPOLU

250,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40/2021 zo dňa 01.03.2021.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/295/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade, ak záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom
elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: „Konkurz 31OdK/295/2020 – záväzná ponuka –
neotvárať“. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
8. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Lakatos – 31OdK/295/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082 alebo
+421 910 703 676 v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
12. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
13. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
14. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K015595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimíra Mládeneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 145/3, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/245/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/245/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka - Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975,
trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely, podnikajúca pod obchodným menom: Vladimíra
Mládeneková MIA, s miestom podnikania Rýnska 151/5, 949 11 Nitra, IČO: 40 687 520 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.05.2013 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust.
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Vladimíra Mládeneková, nar. 10.11.1975, trvale bytom Tokajská 145/3, 949 11 Nitra-Diely
spisová značka: 31OdK/245/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Majetok
Zápis do súpisu
Súpisová hodnota
Hodnota
Číslo
Miesto, kde
Približný
Deň
Dôvod
zapisovaného
súpisovej Opis súpisovej zložky
Stav
sa hnuteľná Spoluvlastnícky
dátum
zapísania zapísania majetku stanovená
zložky
majetku
opotrebovanosti
vec
podiel dlžníka
výroby
majetku
majetku
vlastným odhadom
majetku
nachádza
správcu v EUR
Mobilný telefón Samsung
Tokajská
plne
funkčný,
Galaxy A6, model SM145/3, 949
§
167h
1.
rok 2018 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
135,00 €
A600FN,
výrobné
č.
11 Nitra ZKR
nabíjačka funkčná
352472102746141
Diely
Mobilný telefón Huawei
Tokajská
Nova 5t, model YAL plne
funkčný,
145/3, 949
§
167h
2.
L21,
výrobné
č. rok 2019 zachovalý
stav,
1/1
21.12.20
185,00 €
11 Nitra ZKR
863291041755159
nabíjačka funkčná
Diely
863291041784167
Mobilný telefón Huawei
poškodený,
Tokajská
P20 Lite, model ANEnefunkčný, rozbitý 145/3, 949
§
167h
3.
rok 2018
1/1
21.12.20
20,00 €
LX1,
výrobné
číslo
displej,
bez 11 Nitra ZKR
867440041183054
nabíjačky
Diely
SPOLU:
340,00 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 250/2020 zo dňa 30.12.2020.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod číslom
súpisovej položky č. 1-3.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného podielu (ďalej len zmluva“)
v písomnej forme musia byť doručené na adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s.,
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/245/2020 –
záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade, ak záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom
elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: „Konkurz 31OdK/245/2020 – záväzná ponuka –
neotvárať“. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie záväznej
ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu známy technický stav Majetku a vo vzťahu k
Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok
nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Záujemca môže podať ponuku na všetky súpisové zložky Majetku zaradené do tohto ponukového
konania ako aj na jednotlivú súpisovú zložku Majetku, alebo na niekoľko súpisových zložiek Majetku,
ktoré sú zverejnené v súpise pod jednou súpisovou zložkou Majetku.
8. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené.
9. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Mladenekova – 31OdK/245/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie
písomných ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
alebo bude zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
10. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082 alebo
+421 910 703 676 v úradných hodinách alebo aj na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
11. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Náklady súvisiace s prevodom Majetku znáša
nadobúdateľ.
12. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
13. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
14. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
15. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty za
podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K015596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikker Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ul. 353 / 72, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/9/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/9/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

87

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

Správa o zisťovaní majetku úpadcu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn. 29OdK/9/2021 zo dňa 23.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Roland Nikker, nar. 21.7.1975, bytom Dlhá 353/72, 945 04 Komárno - Nová Stráž (ďalej len „Dlžník “) a
do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949
01 Nitra, značka správcu S2007 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 251/2020 zo dňa 31.12.2020. Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť
súpis majetku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu vyhotovenia tohto súpisu bol zistený len nižšie
špecifikovaný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, ktorého stav nie
je ku dňu vyhotovovania tohto súpisu Správcovi známy.
Správca bude zisťovať stav vozidla, kde sa vozidlo nachádza a to, aká je jeho predpokladaná hodnota.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Motorové vozidlo, zn. 120, VIN
2024877, AA sedan, benzín, rok
výroby: 1.1.1979

Súpisová
Výťažok zo
hodnota [EUR] speňaženia [EUR]
100.00

Stav

Majetok
Zabezpečenie
tretej osoby

neznámy Nie

Nie

Mgr. Ivana Duchoňová, správca S2007

K015597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kátaiová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maďarskosvodínska cesta 307/24, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Edita Kátaiová, nar. 26.03.1959, bytom Svodín,
Maďarskosvodínska cesta č. 307/24, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č.
27OdK/159/2020, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal dňa 30.11.2020 do zoznamu pohľadávok
nasledovné nezabezpečené pohľadávky :
Pod por. č. 2:
Pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, celková
prihlásená suma: 19 606,84 €, poradie prihlásenej pohľadávky: E.
V Nových Zámkoch dňa 30.03.2021
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Ing. Jozef Kulich, správca

K015598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Depešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Báb 172, 951 34 Báb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/226/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/226/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Adriana Depešová nar.14.03.1976, bytom Malý Báb
172, 951 34 Báb v zmysle § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam o
zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok. Uvedená pohľadávka bola správcovi doručená po uplynutí lehoty
na prihlasovanie pohľadávok a jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava

V Nitre, dňa 30.03.2021

prihlásená suma
1.557,43,-€

JUDr.Peter Bojda

K015599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Cifra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/213/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/213/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn.30OdK/213/2019 – 21 zo dňa 15.11.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ladislav Cifra nar.22.10.1972, bytom Kamenica nad Hronom 133, 943 65 Kamenica nad
Hronom.
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Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený: JUDr.Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61,
949 01 Nitra – Dražovce.
Dňa 22.11.2019 bolo v obchodnom vestníku Uznesenie Okresného súdu Nitra sp.zn.30OdK/213/2019 – 21 zo
dňa 15.11.2019 zverejnené.
V súlade s § 166i Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, boli zo stranu správcu konkurznej podstaty
preskúmané pomery dlžníka a následne vyhotovený súpis majetku patriaci dlžníkovi. V konkurznej veci dlžníka
nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa a z tohto dôvodu bola vytvorená iba
všeobecná podstata.
Majetok patriaci do všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.15/2020, zo dňa 23.01.2020 a doplnený v OV
č.234/2020, zo dňa 04.12.2020.
II. Rozvrhová časť
Súpis všeobecnej podstaty pozostával:
Popis

Súpisná
hodnota

Výťažok zo speňaženia
majetku

Rodinný dom v obci Kamenica nad Hronom súpisné číslo 133, v podiely 1/3-ina k celku

3000,-€

Nespeňažoval sa

Nehnuteľnosť v kat.úz.Kamenica nad Hronom, zapísaná na LV č.16 ako parc.č.3549/1 – orná pôda
o výmere 223 m2, v podiely 1/3-ina k celku
740,-€

300,-€

Nehnuteľnosť v kat.úz.Kamenica nad Hronom, zapísaná na LV č.16 ako parc.č.3548 – orná pôda
o výmere 543 m2, v podiely 1/3-ina k celku
1500,-€

700,-€

Nehnuteľnosť v kat.úz.Kamenica nad Hronom, zapísaná na LV č.806 ako parc.č.495/55 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 117 m2, v podiely 24/60-in k celku
468,-€

200,-€

Nehnuteľnosť v kat.úz.Kamenica nad Hronom, zapísaná na LV č.2443 ako parc.č.3547 – orná pôda
o výmere 385 m2, v podiely 1/6-ina k celku
640,-€

301,-€

Osobný automobil zn.Volkswagen Golf, EČV: NZ 351 EU
Finančné prostriedky
Spolu

Nepodarilo sa speňažiť
1356,-€
2.857,-€

800,-€
1356,-€
8.504,-€

Podľa § 167o ods.2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z
výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň
sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby,
vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť
náklady speňaženia.“
Rodinný dom súpisné číslo 133 v obci Kamenica nad Hronom, na ktorom má dlžník spoluvlastnícky podiel
o veľkosti 1/3-ina k celku sa nespeňažoval, pretože výťažok získaný predajom nehnuteľnosti na dražbe by
nepostačoval ani na čiastočné uspokojenie prihlásených pohľadávok Na predmetný rodinný dom si dlžník uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Podľa Nariadenia vlády č.45/2017 je nepostihnuteľná hodnota obydlia
dlžníka vo výške 10.000,-€. Ak by výťažok získaný predajom nehnuteľnosti na dražbe nepostačoval ani na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čiastočné uspokojenie prihlásených pohľadávok nie je možné speňažovať obydlie dlžníka.
Podľa § 167p ods.2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „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.“
Osobné motorové vozidlo zn.Volkswagen Golf EČV: NZ 351 EU bolo postupne ponúkané na predaj vo verejných
ponukových konaniach zverejnených v obchodnom vestníku, pričom prvé kolo ponukového konania bolo
zverejnené v obchodnom vestníku 149/2020, zo dňa 04.08.2020, druhé kolo bolo zverejnené v obchodnom
vestníku 193/2020 zo dňa 07.10.2020 a tretie kolo ponukového konania bolo zverejnené v obchodnom vestníku
212/2020 zo dňa 03.11.2020. Nakoľko sa osobné motorové vozidlo zn.Volkswagen Golf EČV: NZ 351 EU
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestal predmetný majetok podliehať konkurzu.
Pohľadávky proti podstate:
popis
odmena správcu
poštovné
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov
paušálna náhrada za vedenie kancelárie
Spolu

suma
223,70,-€
15,-€
2,-€
420,-€
660,70,-€

V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov
spojených s vedením konkurzného konania (§166j ods.5 zákona č.7/2005 Z.z.).
Podľa § 20 ods.1 písm.c) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za speňaženie hnuteľnej
veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných
do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku zo sumy
výťažku nad 330 eur 14 %.“ (1501 x 14% = 210,14,-€).
Podľa § 20 ods.2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za speňaženie peňažných
prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich
zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“ (1356 x 1% = 13,56,-€)
Podľa § 24a písm.b) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za naskenovanie a vloženie
dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:
0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.“(4 x 0,5 = 2)
Podľa § 24b písm.e) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za užívanie priestorov
kancelárie a personálne zabezpečenie podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito
činnosťami takto: 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.“ (14 x 30 = 420,-€)

Suma určená na uspokojenie veriteľov: 2.196,30,-€.
V priebehu konkurzného konania si svoje pohľadávky prihlásili nasledovní veritelia:

veriteľ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Intrum Slovakia, s.r.o.
Intrum Slovakia, s.r.o.
Intrum Slovakia, s.r.o.
Intrum Debt Finance AG

Prihlásená suma
istina
príslušenstvo
1569,31,-€
399,81,-€
8582,21,-€
13610,98,-€
519,23,-€
619,27,-€
420,37,-€
500,08,-€
392,70,-€
314,64,-€
4380,37,-€

spolu
1969,12,-€
22193,19,-€
1138,50,-€
920,45,-€
707,34,-€
4380,37,-€

Uznaná suma
istina
príslušenstvo
1569,31,-€
78,47,-€
8582,21,-€
429,11,-€
519,23,-€
25,96,-€
420,37,-€
21,01,-€
392,70,-€
19,63,-€
4380,37,-€
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Podľa § 166b ods.1 písm.a) Zákona č.7/2005 Z.z.: „Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade
oddĺženia sa považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom.“
Účelom ustanovenia o vylúčení niektorých nárokov z uspokojenia je najmä snaha o to, aby v prípadoch, ak nie je
dostatok majetku na úplné uspokojenie všetkých nárokov, bola uspokojená prioritne istina pohľadávok a nie
nároky, ktoré sú právnym poriadkom konštruované čisto ako právne.
Rozsah uspokojenia jednotlivých veriteľov

veriteľ
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Intrum Slovakia, s.r.o.
Intrum Debt Finance AG

výška uspokojenia
220,07,-€
1.204,01,-€
186,91,-€
585,31,-€

Podľa § 167u ods.3 Zákona č.7/2005 Z.z.: „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.“
Správca vyzýva jednotlivých veriteľov, aby mu oznámili číslo bankového účtu, na ktorý možno zaslať výťažok zo
všeobecnej podstaty.

V Nitre, dňa 30.03.2021

JUDr.Peter Bojda

K015600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksi Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná ul. 3058 / 30, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1966
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/279/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s, správca dlžníka: Marián Paksi, nar. 31.08.1966, bytom
Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Paksi, s miestom
podnikania Textilná ulica 3058/30, 934 01 Levice, IČO: 17 712 726, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 11.06.2013, týmto oznamuje súpis nehnuteľných vecí dlžníka patriacich do všeobecnej podstaty majetku
dlžníka:
Právny vzťah k parcelám, na ktorých ležia stavby, je evidovaný Okresným úradom Levice, katastrálny odbor, obec
Ondrejovce, k.ú. Ondrejovce na Liste vlastníctva č. 323.
Por. č. Katastrálne územie LV

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota za spoluvlastnícky podiel v

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

92

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Por. č. Katastrálne územie LV

Druh pozemku

Spoluvlastnícky podiel

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce

neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované
neevidované

17.

Ondrejovce

neevidované

18.

Ondrejovce

neevidované

19.

Ondrejovce

neevidované

20.
21.
22.

Ondrejovce
Ondrejovce
Ondrejovce

neevidované
neevidované
neevidované

rekreačný dom
1/1
bungalov
1/1
prevádzková budova
1/1
prevádzková budova
1/1
chovné voliéry – typ ,,B“ 1/1
chovné voliéry – typ ,,B“ 1/1
chovné voliéry – typ ,,A“ 1/1
chovné voliéry – typ ,,A“ 1/1
chovné voliéry – typ
1/1
,,C“
chovné voliéry – typ
1/1
,,C“
chovné voliéry – typ
1/1
,,D“
skleník
1/1
garáže
1/1
voliéra pre psov
1/1

Deň vydania: 06.04.2021

€
45.000,00
10.000,00
6.500,00
6.500,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
500,00
25.000,00
3.000,00

K015601
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Vengrický, nar. 25.08.1972, trvale bytom: 010 01 Žilina (ďalej
aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/167/2020 v súlade s § 167q ods. 3 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 18/2021 zo dňa 28.01.2021:
1. Cenný papier č. 1
druh
cenného
papiera

forma

kmeňové
akcie

na
1000,00 SKK CS0005044452 7
doručiteľa

nominálna
hodnota

ISIN

počet
kusov

emitent

spoluvl.
podiel

CHIRANA-PREMA a.s., so sídlom: nám. Dr.
A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 1/1
00 152 650

súpisová
hodnota (Eur)
1,00

2. Cenný papier č. 2
druh cenného

forma

nominálna

ISIN

počet

emitent

spoluvl.

súpisová
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ISIN

kusov

CS0008468252 1

emitent

Deň vydania: 06.04.2021

podiel
SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov,
so sídlom: Košická 8, 08032 Prešov, SK 1/1
IČO: 00 661 201

hodnota (Eur)
1,00

(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. Cenné papiere 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:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
2OdK/167/2020 – 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 2OdK/167/2020“.
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; 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
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.
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 Žiline, dňa 29.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K015602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jana Fujdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10693/15, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 652 666
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2020/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Fujdová, nar. 02.06.1966, bytom: Kernova 10693/15, 036 01
Martin, do 08.06.2005 podnikajúca pod obchodným menom: Jana Fujdová, s miestom podnikania:
Hvizdákova 9/54, 036 01 Martin, IČO: 32 652 666 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 10OdK/24/2020 v súlade s §
167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 19/2021 zo dňa
29.01.2021:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č.
126
128
128
1669
1669
1670
1670
1670
1670
2354
2354
2354
3021
3021
3695
3695
3695
3695

kat. územie
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa

obec
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin

parc. č.
3013
1578/1
1578/2
3206
3207
2786
2787
2825
2826
1670
2359
2587
3163
3164
2171/2
2328/2
2631/2
2749/1

parc.reg.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávnatý porast

výmera v m2
3842
655
121
27
10993
2349
1992
683
523
1988
853
1925
84
11086
5579
338
308
266

spoluvl. podiel
1/32
1/8
1/8
1/30
1/30
1/20
1/20
1/20
1/20
1/128
1/128
1/128
1/32
1/32
1/64
1/64
1/64
1/64

súpisová hodnota (Eur)
360,19
245,63
45,38
2,70
549,65
176,18
298,80
102,45
78,45
46,59
19,99
45,12
7,88
519,66
261,52
15,84
14,44
12,47

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3910
3997
3997
3998
3998
3998
3786

Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Priekopa
Sučany

Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Martin
Sučany

1574/150
3196
3197
2171/1
2328/1
2631/4
3152

Konkurzy a reštrukturalizácie
C
E
E
E
E
E
E

zastavaná plocha a nádvorie
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

44
10968
482
11168
3762
978
4561

Deň vydania: 06.04.2021
1/8
1/32
1/32
1/64
1/64
1/64
1/32

275
514,13
45,19
261,75
176,34
45,84
213,80

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Pozemky“)
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.
B. Pozemky 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:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
10OdK/24/2020 – 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 10OdK/24/2020“.
E. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
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, minimálne vo výške 50% súpisovej hodnoty
Predmetu 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, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), 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
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
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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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 Žiline, dňa 29.03.2021
KP recovery, k.s., správca

K015603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

9K/12/2019
Ponukové konanie II. kolo

JUDr. Erik Končok, správca Úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom: Langsfeldova 5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52 392
651, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10984/L (ďalej len
„Úpadca“), týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“), druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku Úpadcu, konkrétne súboru hnuteľného
majetku (skladových zásob), ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

I. Predmet ponukového konania (predaja):

Identifikácia predmetu ponukového konania:

Jedná sa o hnuteľný majetok (skladové zásoby), ktorý je, resp. v období roku 2019 bol prostredníctvom
inventarizácie zachytený na „zozname skladových zásob“. Uvedený hnuteľný majetok, vyplývajúc
z inventarizácie z roku 2019 je zachytený v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa 08.06.2020, ktorý bol
následne aktualizovaný v Doplnení, resp. aktualizácii súpisu oddelenej podstaty v OV č. 234/2020 zo dňa
04.12.2020 (ďalej len „Skladové zásoby“).

Súpisová hodnota predmetu ponukového konania: 925.869,60 €
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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Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania predstavuje 20 % súpisovej hodnoty predmetu ponukového
konania, t.j. sumu 185.173,92 €

Popis predmetu ponukového konania:

Predmetné skladové zásoby sa predávajú tak ako ležia, a správca Úpadcu nezodpovedá za to, že súpis
hnuteľného majetku, vyplývajúceho z inventarizácie z roku 2019, v Obchodnom vestníku č. 108/2020 zo dňa
08.06.2020 uverejnených so súp. číslami 25. až 13345., s výnimkou zložiek označených ako finančné prostriedky,
zodpovedá skutočnému obsahu Skladových zásob. Správca okrem iného upozorňuje, že súčasťou predaja
Skladových zásob nie sú regálové systémy a všeobecne možno konštatovať, že sa jedná o skladové zásoby
v predmete podnikania Úpadcu. Skladové zásoby nie sú ocenené znaleckým posudkom v zmysle platných
právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR. Správca z dôvodu konania
s odbornou starostlivosťou poukazuje na to, že súčasťou Skladových zásob nie sú regálové systémy vo
vlastníctve Úpadcu, ani iný hnuteľný majetok.

II. Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní:

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky ponukového konania a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.

III. Kúpna cena predmetu ponukového konania a Zábezpeka:

Minimálna kúpna cena predmetu ponukového konania v prvom kole ponukového konania je: 185.173,92 €

Záujemca je povinný zložiť na správcovský účet zábezpeku vo výške 5.000,00 € (ďalej len „Zábezpeka“) a to
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Zábezpeku je záujemca povinný zložiť na správcovský účet, č. účtu v tvare IBAN: SK87 1100 0000 0029 4507
1907 (ďalej len „Správcovský účet“), pod variabilným symbolom platby, ktorým je IČO záujemcu (v prípade
záujemcu, ktorým je právnická osoba, resp. fyzická osoba podnikateľ), resp. prvé šesťčíslie rodného čísla
záujemcu (v prípade záujemcu, ktorým je fyzická osoba nepodnikateľ) s tým, že do poznámky k platbe je
záujemca povinný uviesť nasledovný text „Zábezpeka skladové zásoby“

IV. Formálne náležitosti ponuky:

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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Záväzná ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať

1. Označenie záujemcu, a to uvedením:
(a) u právnických osôb - obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, a zápisu v príslušnom registri;
(b) u fyzických osôb podnikateľov - obchodného mena, miesta podnikania, IČO, IČ DPH, určením zápisu v
príslušnom registri;
(c) u fyzických osôb nepodnikateľov - mena, priezviska, dátumu narodenia a bydliska,

2.Telefonický a emailový kontakt na záujemcu;

3.Návrh kúpnej ceny, pričom ponúknutá kúpna cena v prvom kole ponukového konania musí predstavovať
minimálne sumu 185.173,92 eur;

4.Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;

5.Označenie čísla účtu na prípadné vrátenie zloženej Zábezpeky;

6.Vyhlásenie záujemcu, že akceptuje podmienky tohto verejného ponukového konania a podpísané vzorové
znenie návrhu Kúpnej zmluvy o predaji skladových zásob (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Záujemca je povinný k svojej ponuke priložiť nasledovné prílohy:

1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného registra, nie staršieho ako jeden mesiac;
2. V prípade, že ponuku podáva fyzická osoba - nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu
totožnosti;
3. Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči Úpadcovi;
4. Doklad preukazujúci zaplatenie Zábezpeky v zmysle bodu III/;
5. Podpísaná Kúpna zmluva.

Na ponuky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti uvedené v bode IV. nebude správca prihliadať.

Záväzné vzorové znenie Kúpnej zmluvy zašle správca záujemcovi na požiadanie, a vo vopred dohodnutom
termíne umožní záujemcom aj obhliadku skladových zásob.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Erik Končok, správca,
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, s jasným označením „TENA OIL a.s. – skladové zásoby – záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca
zodpovednosť za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky tohto verejného
ponukového konania nesplnil.

V. Lehota na podávanie ponúk:

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Za deň
zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku sa považuje prvý deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku (ďalej len „Deň zverejnenia“).

Lehota na podávanie ponúk uplynie v 15. deň (vrátane) nasledujúci po Dni zverejnenia o 14.00 hod. Ak koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň.

VI. Vyhodnotenie ponúk a uzavretie Kúpnej zmluvy správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk zo strany toho istého záujemcu,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.

Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky, zložil Zábezpeku na správcovský účet, a ktorý súčasne vo svojej ponuke ponúkne najvyššiu finančnú
ponuku (najvyššiu kúpnu cenu), pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny.

Uzavretie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom.

Správca neporušené obálky otvorí do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú Zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.

V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako víťazný a správca alebo zabezpečený veriteľ jeho ponuku
neodmietne, správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, súhlase zabezpečeného veriteľa
s uzavretím kúpnej zmluvy a po úplnom uhradení kúpnej ceny zo strany víťazného záujemcu doplní a podpíše
Kúpnu zmluvu (doručenú správcovi súčasne s ponukou a opatrenú podpisom záujemcu), ktorej predmetom bude
predaj majetku, o ktorý víťazný záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to skladové zásoby.

Podmienkou uzavretia Kúpnej zmluvy zo strany správcu je úplné uhradenie kúpnej ceny (rozdiel medzi
víťazným záujemcom ponúknutou kúpnou cenou za predmet ponukového konania a zaplatenou
Zábezpekou) zo strany víťazného záujemcu v prospech Správcovského účtu, a to v lehote určenej
správcom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.

Ak nebude kúpna cena zo strany víťazného záujemcu uhradená na Správcovský účet v plnom rozsahu v lehote
určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené s tým, že Zábezpeka zložená víťazným
záujemcom v takomto prípade prepadne v prospech Úpadcu titulom zmluvnej pokuty za nedodržanie podmienok
tohto verejného ponukového konania.

VII. Ďalšie podmienky

Víťazný záujemca berie na vedomie, že Skladové zásoby kupuje tak ako ležia, pričom správca Úpadcu
nezodpovedá za ich obsah.

Víťazný záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky úkony, potrebné na naloženie a odvoz súpisových
zložiek Skladových zásob. Správca bez zbytočného odkladu poskytne víťaznému záujemcovi potrebnú súčinnosť.
V prípade, že nebude vykonaný odvoz Skladových zásob víťazným záujemcom, a to ani v ďalšej primeranej
lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k
zmareniu tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo
ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného
návrhu víťazný záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane víťazného záujemcu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu voči takému víťazného záujemcovi vo výške zloženej Zábezpeky.

V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, alebo ak
víťazný záujemca inak znemožní vykonať riadne účel Kúpnej zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie
ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie
kolo ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového konania, je možné prerokovať osobne, telefonicky
alebo mailom so správcom. V priestoroch Úpadcu bude záujemcom umožnené prehliadnutie Skladových zásob
týkajúcich sa predmetu ponukového konania a zistiť aj prípadné skutočnosti týkajúce sa predmetu ponukového
konania, a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore so správcom.

Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je: JUDr. Erik Končok, správca, Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina. Číslo telefónu: +421 911 700030, e-mailová adresa: sekretariat@legaladvisor.sk

Predmet ponukového konania bol zapísaný do súpisu majetku Úpadcu a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
108/2020 dňa 08.06.2020.

K015604
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:
Iné zverejnenie

Oprava pisárskej chyby:
Správca zverejnil dňa 19.03.2021 v OV č. 54/2021, pod K013566 Oznámenie o doruční prihlášky po uplynití
základnej prihlasovacej lehoty v ktorom došlo k pisárskej chybe.
Týmto správca opravuje pisársku chybu zverejnením bezávadového oznámenia :
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V konkurznom konaní 10OdK/29/2020 dlžníka - Miroslav Cingel, nar.05.02.1979, trvale bytom SNP 383/91, 013
05 Belá, do 15.07.2020 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Cingel – MSTAV (do 03.04.2007 pod
obchodným menom Miroslav Cingel), s miestom podnikania SNP 383/91, 013 05 Belá (do 28.12.2015 s miestom
podnikania Lysica 131, 013 05 Lysica), IČO: 41 078 047 (do 15.01.2004 IČO: 34 935 789) boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá uplynula dňom 11.01.2021, správcovi doručené dňa
01.02.2021 dve prihlášky pohľadávok veriteľa :
► Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, SR v celkovej
výške 173,26 €
Pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v celkovej výške 173,26 € boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod č. 9 S/ 6 a č. 9 S/ 7 podľa ust. § 31
ZoKR.
JUDr. Alena Balážová - správca

K015605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labánek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breza 94, 029 53 Breza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/49/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803

Celková výška nezabezpečených pohľadávok:
5 091,63 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
23.03.2021

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

K015606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1006 / 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/58/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/58/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Marta Straková, nar. 21.07.1953, trvale bytom Školská
1006/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu:
office@spks.sk.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K015607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1006 / 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/58/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/58/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Marta Straková, nar. 21.07.1953, trvale bytom Školská
1006/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K015608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senko Metod
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 1189/8, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1989
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/161/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/161/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca konkurznej podstaty Dlžníka Metod Senko, nar. 02.01.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Borová 43, 010 07 Žilina, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
zverejňuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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159/2019 zo dňa 19.08.2019 pod značkou K072164 a to súpisovú zložku majetku:

nehnuteľnosť
pozemok

LV
2579

kú
Bytčica

obec
Žilina

parcela
197/16

registra
"E"

výmera
16

podiel
1/20

cena
0,8

druh
ZP a nad

Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnovernosť údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti, zapísaných v katastri nehnuteľností podľa § 39 ods. 2
zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení
neskorších predpisov je spochybnená.

V Dolnom Kubíne, dňa 30.03.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

K015609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Senko Metod
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 1189/9, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1989
Obchodné meno správcu:
Lenka Choma, advokátka
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/161/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca konkurznej podstaty Dlžníka Metod Senko, nar. 02.01.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Borová 43, 010 07 Žilina, podľa ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
zverejňuje aktualizovaný súpis všeobecnej konkurznej podstaty:
Por. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

nehnuteľnosť
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

LV
1791
1791
3232
3232
1792
2844
2586
2570
2545
2532
2468
2440
2118
2116
2115
3223
2012
1906

kú
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica

obec
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

parcela
368
200/92
200/93
200/94
503/2
984/2
200/97
1326/67
509
1240
211/1
503/1
521/3
505
504
271/1
271/2
1441/1

registra
"C"
"E"
"E"
"E"
"E"
"C"
"E"
"C"
"E"
"C"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"C"

výmera
1259
2376
3570
463
6537
26
2322
99
4931
572
290981
1109
14
1229
2115
76
146
91673

podiel
21/44341
21/44341
21/44341
21/44341
21/44341
21/44341
21/44341
1/20
21/44341
21/44341
3/3920
21/44341
21/44341
21/44341
21/44341
3/1600
3/1600
3/3920

Cena
0,59
1,12
1,69
0,21
3,09
0,02
1,09
4,95
2,33
4,95
10
0,52
0,02
0,5
1
0,10
0,27
70

druh
ZP a NAD
TTP
TTP
TTP
OR
ZP a NAD
Ost. P.
ZP a NAD
Ost. P.
ZP a NAD
TTP
ZP a NAD
OR
OR
OR
OR
OR
TTP
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie
1722
1722
1722
1722
1796
2889
2889
2602
3236
3236

Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica
Bytčica

Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina

196/32
200/65
209/35
259/15
206
1441/2
1441/3
521/2
1400/13
1400/14

"E"
"E"
"E"
"E"
"C"
"C"
"C"
"E"
"C"
"C"

58
1026
242
1195
3244
2690
7497
812
244
10

Deň vydania: 06.04.2021
1/20
1/20
1/20
1/20
21/44341
3/3920
3/3920
21/44341
3/1600
3/16

2,9
5,3
12,1
5,75
1,53
2,05
4,73
0,38
2,50
1

ZP a NAD
OR
záhrada
OR
ZP a NAD
TTP
TTP
OR
TTP
TTP

V Dolnom Kubíne, dňa 30.03.2021
Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

K015610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Podpleský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 187, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/46/2020 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/46/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v
ustanovení § 167t ods. 1 ZKR a preto správca oznamuje, že konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom Vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Peter Podpleský, nar. 26.03.1977,
bytom Kysucký Lieskovec 187., 023 34 Kysucký Lieskovec, zrušuje.

Ing. Štefan Straka, správca

K015611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REZPA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Val 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 289
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2020/S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
V súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako ustanovený
konkurzný správca zvolávam prvú schôdzu veriteľov v konkurze na majetok úpadcu REZPA, spol. s r.o., IČO: 31
626 289, so sídlom: Dolný Val 3, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro,
vložka č. 2543/L, ktorý bol Okresným súdom Žilina vyhlásený dňa 10.02.2021 pod sp. zn. 3K/6/2020.

Rokovanie schôdze veriteľov sa bude konať (miesto a čas):
·
·
·

Kongresová sála Hotel Galileo Žilina Hlinská 2584/25, 010 01 Žilina,
dňa 13.05.2021 (štvrtok),
v čase od 10:30 hod. (prezentácia v čase od 10:00 hod. do 10:30 hod.).

Program rokovania :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otvorenie schôdze,
správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
rozhodovanie o výmene správcu,
voľba veriteľského výboru,
rôzne,
záver.

Podmienky prezentácie:
Veritelia – fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby sú pri
prezentácii súčasne povinné odovzdať správcovi svoj výpis z obchodného alebo z iného registra/zoznamu, do
ktorého sú zapísané, nie starší ako dva mesiace. Zahraničné osoby sú pri prezentácii povinné odovzdať
správcovi svoj výpis z registra, do ktorého sú zapísané v krajine, v ktorej sú inkorporované alebo iný doklad
osvedčujúci ich existenciu a právnu kondíciu, nie starší ako jeden mesiac, ktorý/é musí/ia byť úradne preložený/é
do slovenského jazyka súdnym prekladateľom / s výnimkou ČR/. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť
plnomocenstvo, eventuálne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na prijaté a aktuálne
platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ochorenia
COVID – 19 oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že na zvolanej prvej
schôdzi veriteľov sú povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
za každého účastníka konkurzného konania sa na schôdzi veriteľov môže zúčastniť len jedna osoba
(priamo veriteľ, resp. jeho zástupca vybavený plnou mocou, prípadne poverením na zastupovanie);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 37,5 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred
vstupom do priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schôdza veriteľov uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schôdze veriteľov je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schôdzi veriteľov
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má schôdza
veriteľov uskutočniť;
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými
(dlhodobými) zdravotnými komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schôdzi
veriteľov splnomocnenie svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).
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Správca súčasne zvoláva zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
Priebeh schôdze veriteľov:
Schôdzi veriteľov predsedá správca. O priebehu schôdze veriteľov správca spíše zápisnicu.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze
veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; Na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má
veriteľ jeden hlas.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.
V
prípade
potreby
bližších
informácii
je
možné
kontaktovať
správcu
na
e-mailovej
adrese: office@sufakova.sk alebo advokat@sufakova.sk alebo na tel. čísle 0910 583 593 alebo 0948 066 583.

V Žiline, dňa 30.03.2021

K015612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krnáčová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 321, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/378/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154

Zástupca:
JUDr. Ján Šoltés, Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 37 927 795

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
1 115,82 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
25.03.2021
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JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K015613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muco Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 1, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/574/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/574/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Peter Muco, nar. 23.04.1979, trvale bytom Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom,
obchodné meno – Peter Muco, s miestom podnikania Paseka 626/1, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO:
43502946 týmto v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky
veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina , IČO: 51865467 v celkovej výške 580,80
Eur, ktoré boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K015614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Majorošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1121, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1960
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/905/2019 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/905/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU
V konkurznej veci 4OdK/905/2019 vedenej na majetok dlžníka Mariana Majorošová, nar. 14.07.1960, trvale
bytom Daxnerova 1121, 980 61 Tisovec, na korešpondenčnej adrese Družstevná 123, 980 61 Rimavská
Píla (ďalej ako „dlžník“) týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) správca zostavil rozvrh výťažku.
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Okresný súd Banská Bystrica uznesením, č. k.: 4OdK/905/2019 zo dňa 16.09.2019, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka Mariana Majorošová, nar. 14.07.1960, trvale bytom Daxnerova 1121, 980 61 Tisovec, na
korešpondenčnej adrese Družstevná 123, 980 61 Rimavská Píla (ďalej aj ako „dlžník“) o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mariana Majorošová a rozhodol o ustanovení LP
Recovery, k.s, so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica do funkcie správcu konkurznej
podstaty dlžníka Mariana Majorošová. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
182/2019 zo dňa 20.09.2019.
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Dňa 22.10.2019 prebehlo v kancelárii správcu osobné stretnutie s dlžníkom, ktorý bol dotazovaný ohľadne
poskytnutia informácii týkajúcich sa jeho majetku a ďalších dôležitých skutočností týkajúcich konkurzného
konania. Taktiež bol informovaný ako bude konkurz prebiehať a poučený o svojich právach a povinnostiach
v tomto konaní. Dlžník uviedol, že je vlastníkom majetku, ktorý je už uvedený v zozname majetku, ďalej uvádza,
že v posledných troch rokoch nevykonal žiadny prevod svojho majetku darovaním ani iným spôsobom.
Správca vykonal šetrenia ohľadom majetkových pomerov dlžníka, a to dotazovaním dlžníka ako aj tretích osôb –
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rimavskej Sobote, Okresný dopravný inšpektorát, Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a.s., a kataster nehnuteľností - Úrad geodézie kartografie a katastra.
Z vykonaného šetrenia bol zistený nasledovný majetok:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR uvádza, že dlžník je podielovým spoluvlastníkom nasledovných
nehnuteľností:

Súp. Zložka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Typ súpisovej zložky majetku
Parc. číslo Druh pozemku
518
lesný pozemok
729
lesný pozemok
409
ostatná plocha
413
ostatná plocha
414
ostatná plocha
415
ostatná plocha
403
lesný pozemok
404/2
lesný pozemok
404/3
lesný pozemok
404/4
lesný pozemok
404/5
lesný pozemok
400/1
lesný pozemok
733/2
trvalý trávny porast
733/3
trvalý trávny porast
750/3
trvalý trávny porast
793/1
trvalý trávny porast
800/3
lesný pozemok
820/3
trvalý trávny porast
850
ostatná plocha
410
ostatná plocha
418
ostatná plocha
419
ostatná plocha
420
ostatná plocha
421
ostatná plocha
422
ostatná plocha
424
ostatná plocha
406/3
lesný pozemok
411
lesný pozemok
425/2
ostatná plocha
42
ostatná plocha
425/1
ostatná plocha
407
ostatná plocha
412/1
ostatná plocha
412/2
ostatná plocha
412/3
ostatná plocha
406/2
lesný pozemok
406/5
lesný pozemok
423
ostatná plocha
408
ostatná plocha
416
ostatná plocha
417
ostatná plocha
400/2
lesný pozemok
400/3
lesný pozemok

POZEMOK
Výmera m2
29662
109105
7737
2561
1000
3664
396599
2498
1328
20136
2721
885
26
9
90
2171
309035
477
9692
7040
5868
11150
5953
35678
4762
152
862
753048
15488
227
1485
14757
1003
167
19116
945417
10
18901
21226
25314
30672
31175
39

LV č.
14
14
255
255
255
255
112
113
113
113
113
232
246
246
246
246
246
246
246
114
115
115
115
115
115
116
121
122
158
192
231
238
239
239
239
240
249
253
254
254
254
110
110

Obec
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo
Hrušovo

K.ú.
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce
Striežovce

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Spoluvlastnícky podiel
1/192
1/192
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
1/1152
1/192
1/192
1/192
1/192
1/576
1/192
1/192
1/192
1/192
1/192
1/192
1/192
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
8000/1554507
1/576
1/576

Hodnota v EUR
15,45
56,80
4,00
1,30
0,50
1,90
34,40
1,30
0,70
10,50
1,40
0,15
0,01
0,01
0,04
1,15
160,95
0,25
5,00
3,60
0,01
5,70
3,10
18,40
2,50
0,07
0,40
387,50
8,00
0,10
0,80
7,60
0,50
0,08
9,80
486,50
0,01
9,70
10,90
13,00
15,80
5,40
0,01

(ďalej len ako ,,Nehnuteľnosti“).
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote uviedlo, že dlžník ku dňu vyhlásenia konkurzu nie
je vlastníkom ani držiteľom žiadneho vozidla.
Iný majetok zistený nebol. Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 18/2020 zo dňa 28.01.2020.
V súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,ZKR“) bolo v Obchodnom vestníku č. 204/2020 zo dňa 22.10.2020 vyhlásené 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu a to konkrétne majetok zaradený do súpisu majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 18/2020 zo dňa 28.01.2020 pričom na základe predloženej ponuky č. 1 bola
následne správcom dlžníka ako víťazná ponuka vyhodnotená ponuka č. 1 od záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu a to vo výške celkom 1.310,00 Eur.
Správca zároveň záujemcu upozornil, že v zmysle ust. § 167r ods. 1 ZKR: ,,Oprávnená osoba podľa odseku 4 so
súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu
stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú“.
V zmysle ust. § 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.“
V zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR: ,,Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza.“
V zmysle ust. § 167b ods. 1 ZKR: ,,Oprávnenie dlžníka nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu, ako aj
konať vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu, správca koná v mene
a na účet dlžníka.“
V stanovenej lehote však žiadna oprávnená osoba v zmysle vyššie uvedených paragrafových znení ponuku
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty nevyužila.
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví
rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
V zmysle ust. § 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.
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu tak predstavuje suma 1.310,00 Eur.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky voči dlžníkovi v základnej prihlasovacej lehote nasledovní nezabezpečení
veritelia:
·
·
·

Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec, IČO: 00 319 155,
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831.

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje nároky prihlásil nasledovný veriteľ:
·

Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, 630 0 Zug, Švajčiarsko, IČO: 10 002 326.

V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu
zostavenia tohto rozvrhu je vo výške 6.269,97 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V rámci konkurzu neprebiehajú žiadne spory, ktorými by mohol byť predmetný rozvrh výťažku dotknutý.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 54/2021 zo dňa
19.03.2021 oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku.
1.1. Vyčíslenie odmeny správcu za speňaženie všeobecnej podstaty
V zmysle ust. 7a Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je: ,,Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení 500 eur.“ Preddavok bol správcovi priznaný
uznesením zo dňa 16.09.2019.
Odmenu za predaj podielov na nehnuteľnostiach správca vyčíslil v zmysle ust. § 22 ods. 1 písm. b) Vyhlášky
č. 665/2005 Z. z. zo sumy hrubého výťažku vo výške 1.310,00 €, t. j. odmenu správca vyčíslil vo výške 196,50
€.
Podľa ust. § 22 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: ,,Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom
alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi
odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,
f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.
V zmysle ust. § 24b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:
e) 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
1.2. Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrh výťažku všeobecnej podstaty
Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust.
písm. c) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % zo sumy
hrubého výťažku vo výške 1.310,00 €. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 2,62 €.
II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu: 1.310,00 Eur
Náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR):
P.č.
1.
2.
3.

Suma
Veriteľ
Právny dôvod
v EUR
LP Recovery, k.s. Odmena správcu z výťažku (15 % z výťažku - § 22 ods. 1 písm. b
správca
Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)
196,50
LP Recovery, k.s. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie 12/2019
správca
až 12/2020 (§ 24b písm. e) Vyhl. č. 665/2005 Z. z.)
570,00
Okresný súd Banská
Bystrica
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu
2,62
LP Recovery, k.s.

Dôvod priradenia
§ 167t ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
b) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
a) ZKR
§ 167t ods. 1 písm.
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Poštovné

7,40

Celkom
náklady
konkurzu:

b) ZKR

776,52

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 533,48 Eur
Určenie percentuálneho pomeru uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Percentuálnu výšku uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty správca určil ako podiel časti výťažku určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a
celkovej výšky pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
Určenie konečnej výšky uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
P.č. Veriteľ

Zostatok neuspokojenej
pohľadávky v Eur

1.

15,00

2.
3.
4.

Prihlásená
Zistená
Návrh uspokojenia
pohľadávka v Eur pohľadávka v Eur % podiel
Suma
v Eur
Mesto Tisovec, Nam. Dr. V. Clementisa 1, 980 16,40
16,40
0,00261564249 1,40
61 Tisovec, IČO: 00 319 155
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 1.905,30
1.905,30
0,30387705204 162,11
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 486,61
486,61
0,07760962173 41,40
10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse13C, 3.861,66
3.861,66
0,61589768372 328,57
630 0 Zug, Švajčiarsko, IČO: 10 002 326
SPOLU:
6.269,97
6.269,97
533,48

1.743,19
445,21
3.533,09
5.736,49

LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K015615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1974
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/474/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/474/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Miroslav Kováč, nar. 25.11.1974, bytom I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 54/2021 zo dňa 19.03.2021 oznámenie o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
V lehote určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Správca vyhodnotil ponukové
konanie ako neúspešné.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár
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K015616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1974
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/474/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/474/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Kováč, nar. 25.11.1974, bytom I. Madácha 727/3, 990 01 Veľký Krtíš,
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K015617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Majorošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1121, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1960
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/905/2019 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/474/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

LP Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Medný Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Mariana Majorošová, nar. 14.07.1960, trvale bytom Daxnerova 1121, 980 61 Tisovec, na
korešpondenčnej adrese Družstevná 123, 980 61 Rimavská Píla v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

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

114

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

K015618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 890 / 6, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/533/2020 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/533/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty majetku podliehajúci konkurzu
P.č. Súpisová zložka majetku Vlastník Súpisová Deň
hodnota vylúčenia
zo súpisu
52. Stavba – rodinný dom so
súp. č. 20
Dlžník
10,000 € 29.03.2021
postavený na pozemku v podiele
KNC
parc.
č.
12 – 1/4
zastavaná
plocha
a
nádvorie o výmere 118
m2,zapísaný
na LV
č. 160, k.ú.: Kožuchovce,
obec: Kožuchovce, okres:
Stropkov, SR

Dôvod vylúčenia zo súpisu

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydliadlžníkom na túto stavbu,
ktorá vzhľadom na podiel dlžníka predstavuje sumu 10.000,- Eur
z celkovej hodnoty nehnuteľnosti určenej vo výške 40 000,- Eur. Nie je
predpoklad, že pri speňažení podielu dlžníka v tejto nehnuteľnosti by z
výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné
uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávku prihláseného
veriteľa
(167h ods. 4 v spojení s § 166d a 167o ZKR).

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K015619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kozáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/566/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/566/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Kozáriková, nar. 30.09.1965, bytom Budovateľská 1332/7, 969 01
Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jana Kozáriková, s miestom podnikania Gen. L.
Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 41 627 601, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodom vestníku č. 42/2021 dňa
03.03.2021
I.

Predmet ponukového konania:

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

osobný automobil VW Golf Rabbit TDI, EVČ: BS 124 AS, hatchback 3 dv., dátum prvej evidencie vozidla
1996, fialová metalíza, súpisová hodnota 1.000,- Eur.
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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I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 5OdK/566/2020 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. Predmetom ponuky môžu byť súpisové
položky samostatne.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v rozsahu 50% súpisovej hodnoty na
účet správcu vedený v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 56620. Ponúkaná kúpna
cena musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Najnižšia ponúkanú cenu musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty
majetku.
4. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
6. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci.
7. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K015620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farská lúka 1595/50, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/421/2020 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/421/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úpadcu Katarína Berkyová, nar. 30.11.1956, trvale bytom Farská lúka 1595/50, 986 01 Fiľakovo, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/421/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška
pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, ktorou bola do
konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v celkovej výške 1.716,06 €.

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

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

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

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

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

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K015621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónáš Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1279/17, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
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:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/559/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/559/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o 1. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
Predmet ponukového konania:
Súpisová zložka:
Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 20ks, ISIN: SK1120000171,
CFI: ESVUFB, Druh CP: Akcia kmeňová
IČ emitenta:0030416868
Názov emitenta: C.R.F., a.s. v likvidácii
(pôvodný názov: CREDIT - FOND investičný fond a.s.)

Súpis. hodnota
664,00 EUR

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu majetku doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz
5OdK/559/2020 - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: Ing. Jozef Žitník, PhD., správca, Ul. Prof. Sáru
44, 974 01 Banská Bystrica. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Záujemcom môže byť fyzická
osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v
opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený. Záujemcovia o kúpu predložia spolu s
ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis
zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické osoby predložia výpis z obchodného registra
nie starší ako jeden mesiac. Najnižšia suma cenovej ponuky nie je stanovená. Záujemcovia predložia záväzný
návrh cenovej ponuky za kúpu inej majetkove hodnoty, pričom sú povinní zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej
kúpnej ceny na účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK90
7500 0000 0040 2670 3845, do poznámky k platbe uviesť "Konkurz 5OdK/559/2020 - Záloha“ najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedú aj číslo
účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie zálohy v prípade, že ponuka nebude
vyhodnotená ako úspešná. Záloha bude záujemcovi vrátená najneskôr do 10 dní po vyhodnotení ponukového
konania. V prípade, že úspešný záujemca o kúpu inej majetkove hodnoty bude vyhodnotený ako víťaz a odmietne
uzatvoriť kúpnu zmluvu, záloha prepadá do všeobecnej podstaty. Otvorenie obálok sa uskutoční v sídle správcu
konkurznej podstaty do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. O výsledkoch oboznámenia sa s
ponukami spíše správca úradný záznam. Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do piatich dní
po vyhodnotení cenových ponúk. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim, ak je zrejme nízka.
Úspešným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšie podmienky z
hľadiska kúpnej ceny, pričom v prípade rovnocenných ponúk rozhodne žreb správcu. Víťaz ponukového kola
uzavrie so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 10 dní od oznámenia jeho prvenstva v ponukovom konaní s
tým, že zaplatená záloha bude započítaná na kúpnu cenu. Správca má právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať. Podrobné údaje poskytne správca na tel.č.048/412 60 10, príp. mail:
kancelaria@tencon.sk
Ing. Jozef Žitník, PhD., 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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K015622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Janšto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 641/42, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Janšto, nar. 25.12.1989, bytom Majerský rad
641/42, 963 01 Krupina, podnikajúci pod obchodným menom Ján Janšto, s miestom podnikania Majerský
rad 641/42, 963 01 Krupina, IČO: 51 029 898, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
5OdK/363/2020, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

590,30 EUR

7/2

V Banskej Bystrici, dňa 30.03.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K015623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holíková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šipice 28, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/512/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/512/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Holíková, nar. 03.02.1966, trvale bytom 28 Šipice, 962 68
Hontianske Tesáre, podnikajúci pod obchodným menom: Zuzana Holíková, 28 Šipice, 962 68 Hontianske
Tesáre, IČO: 33302383, konanie vedené na OS BB č. k. 4OdK/512/2020, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV 68
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 68, kat. územie: Báčovce, obec HONTIANSKE TESÁRE, okres Krupina
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2
LV Okres, Obec, Kat. územie
Spoluvl. podiel Hodnota v €
4
6
záhrada
2622
zastavaná
plocha
a
5
7
702
nádvorie
Krupina,
HONTIANSKE
TESÁRE,
Stavby:
68
1/4
5 000,00 €
Báčovce
Popis
P.č.
Súpisné číslo
Ulica Parc. číslo
Stavby
6
R.DOM
7
7
Súpisová hodnota
5 000,00 €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 45122020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Holikova“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/512/2020 – záväzná ponuka“
5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba
podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV 68)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v prípade fyzickej
osoby,
podpis záujemcu.
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Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

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

K015624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kökényová Agnesa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 142, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1962
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/183/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/183/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/183/2020 zo dňa 16.03.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku 62/2020 vydanom dňa 30.03.2020 pod zn. K027631, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Agnesa Kökényová, nar. 09.04.1962, trvale bytom Radnovce 142, 980 42 Rimavská Seč, IČO:
51772825 a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, (ako správca úpadcu v súlade s ustanovením §
28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/183/2020, že
dňa 11.03.2021, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky veriteľa:
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POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, ktorý si v konkurznom
konaní prihlásil prihlášku pohľadávok:
Spolu vo výške: 12.210,90 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 12.210,90 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.03.2021.

V Bratislave, dňa 30.3.2021
KRIVANKON k.s.,
Správca S 1704

K015625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 163 / 0, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/257/2018 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/257/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Jaroslav Matula, nar. 06.12.1972, trvale bytom Železničná 163, 980 61
Tisovec – Rimavská Píla, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávku prihlásenú veriteľom EOS
KSI s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej výške 7.600,82 €, ktorá bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 29.03.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K015626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hriňová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prachatická 1798/17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1978
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/28/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Žaneta Hriňová, nar. 05.01.1978, trvale bytom Prachatická 1798/17, 960 01 Zvolen, (ďalej len
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„Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 4OdK/28/2021, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87 1100 0000 0029
2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 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 Bratislave, dňa 30.03.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K015627
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
06 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nasledovné
nezabezpečené pohľadávky, doručené do kancelárie správcu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma:
·

vo výške

6.729,93 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec
správca
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K015628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Bianka Kollová nar.: 23.10.1967
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 596/2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 255 032
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/552/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/552/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Mgr. Bianka Kollová, nar. 23. 10. 1967, trvale bytom Pionierska 596/2, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO – 33 255 032, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.
2OdK/552/2020, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli správcovi doručené Prihláška pohľadávky č. 1, veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5,
Bratislava 851 02, SR, IČO: 35 724 803, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka č. 1 v celkovej výške
4.056,34 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
pohľadávky 3.

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

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

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

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

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K015629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: TONER EXPRESS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Podjavorinskej 246, 984
01 Lučenec, IČO: 36 806 480 týmto:
Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor hnuteľných vecí tvoriacich všeobecnú podstatu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

teplovzdušný ventilátor, 1 ks
notebook HP ProBook 4340s, výrobné číslo 5CG44642PX, 1 ks
tlačiareň EPSON SX600FW, 1 ks,
smartphone Samsung Galaxy S4, 355846/06/3617 52/3 (IMEI), 1 ks
XEROX Workcentre 7120, výrobné číslo 332578152, 1ks
skartovač INZIMUSE 60CC4, výrobné číslo 278A71.01065.M39, 1 ks
PC zostava Dell OptiFlex, výrobné číslo DT5JX4J, 1 ks
LCD LED Monitor AOC 2243Fw, výrobné číslo AAYBB0A00307, 1 ks
záložný zdroj energie, výrobné číslo E1311002656, 1 ks
telefón Gigaset A220, 1 ks
router ADB, výrobné číslo 54801T0019810, 1ks,
mikrovlnná rúra SENCOR, výrobné číslo F10073696, 1 ks
toner C1 S050582 M2300, 1 ks
toner CE278A HO 1ks,
toner CF280A HP, 1 ks,
toner CLP -C300A C (TPRINT) Samsung Toner, 1 ks
CLP-Y300A Y (TPRINT) Samsung Toner, 1 ks
MLT-D1042S Samsung Toner, 1 ks
Q2612A (07930) HP Toner, 1 ks
SCX-4300 (T-D1092S) Samsung Toner, 1 ks
TN-2000 (B) Toner, 1 ks
TN-2200 Brother Toner, 1 ks
TN-2200 Brother Toner, 1 ks
TN-3170 Brother Toner, 1 ks
Toner TN-616 Konica Minolta Bizhub PRO C6000, C7000, 1 ks
TN-616 Bk Konica Minolta Bizhub PRO C6000, C7000, 1ks
TN 616M, Konica Minolta Bizhub PRO, C6000, C7000, 1 ks

I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 455410751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK17 1100 0000 0026 21037198, VS 422016.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za súbor hnuteľných vecí, nie nižšia ako ich
súpisová hodnota.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – TONER EXPRESS, s.r.o. v konkurze –
NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Ivan Dlhopolec, konkurzný správca
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K015630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEVEN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 540 005
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2013 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Stanovisko zástupcu veriteľov
Dňa 29.03.2021 bolo Správcovi doručené podanie od Advokátskej kancelárie ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o.,
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, IČO: 35 886 625, splnomocneného právneho zástupcu zástupcu
veriteľov, označené ako „Odpoveď na žiadosť o uloženie záväzného pokynu“ zo dňa 29.30.2021 k žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu v tomto znení:
„Ako správca konkurznej podstaty úpadcu LEVEN, a.s. so sídlom na ulici Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 540 005, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
číslo: 6202/B (ďalej len „Úpadca“) ste nás ako splnomocneného právneho zástupcu zástupcu veriteľov
spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom na ulici Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo 2749/B (ďalej len „Zástupca veriteľov“) žiadosťou o uloženie záväzného pokynu zo dňa
15.3.2021 požiadali o uloženie záväzného pokynu týkajúceho sa speňažovania majetku Úpadcu.
Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Zástupca veriteľov rozhodol nasledovne:
Zástupca veriteľov ukladá správcovi úpadcu, LEVEN, a.s., so sídlom na Ulica 29. augusta 23, 811 09 Bratislava,
IČO: 36 540 005, spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240, záväzný pokyn na
speňaženie súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
1.
[P.č. 1] Druh súpisovej zložky majetku: Stavba - Priemyselná budova; Obec: Levice, Štát: SR; katastrálne
územie: Levice, List vlastníctva č. 8001, stavba bez súpisného čísla, stavba Na trafostanicu stojaca na parcele č.
883/16 o výmere 787 m2, zastavaná plocha a nádvorie; Spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 400,00
EUR;
2.
[P.č. 2] Druh súpisovej zložky majetku: Stavba - Iná budova; Obec: Levice, Štát: SR; katastrálne územie:
Levice, List vlastníctva č. 8001, stavba bez súpisného čísla, stavba Na tepláreň stojaca na parcele č. 883/148
o výmere 370 m2, zastavaná plocha a nádvorie; Spoluvlastnícky podiel: 1/1; Súpisová hodnota: 100.000,00 EUR;
spôsobom podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR tak, že Správca zorganizuje samostatné dražby za účelom
speňaženia Stavby 1 a speňaženia Stavby 2 za primeraného použitia osobitného predpisu [z.č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách] v súlade s podmienkami definovanými v bode (15) subbod (ii) až (xiii) žiadosti Správcu
o uloženie záväzného pokynu zo dňa 15.03.2021.
S úctou,
_______________________________
Advokátska kancelária
ECKER - KÁN PARTNERS, s.r.o.
JUDr. Matej Kán, advokát“
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K015631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krnáč, nar.: 20.09.1975
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbravica 60, 976 33 Dúbravica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 991 816
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2020 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Ján Krnáč, nar. 20. 09. 1975, trvale bytom Dúbravica 60, 976 33 Dúbravica, obchodné meno
- Ján Krnáč - NOBAL, s miestom podnikania Dúbravica 60, 976 33 Dúbravica, IČO - 34991816, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/225/2020, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené Prihláška
pohľadávky č. 1, veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, SR, IČO: 35 724 803,
ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka č. 1 v celkovej výške 6.541,93 €. Vyššie uvedená pohľadáva bola
správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 26.

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

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

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

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

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K015632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malachitová 5739 / 13, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1963
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, zn. správcu: S1934, správca úpadcu: Ing. Peter Valach,
nar. 09.02.1963, bytom Malachitová 5739/13, 974 05 Banská Bystrica oznamuje, že účastníci konania a ich
zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01
Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 5240 200 alebo na e-mail:
office@rsolutions.sk
Recovery Solutions, k.s., správca

K015633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gubániová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Katarínska Huta 458, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/263/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/263/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka: Monika Gubániová, nar. 26. 09. 1973, trvale bytom Katarínska Huta 458, 985 22 Cinobaňa, pôvodne
podnikajúca pod obchodným menom Monika Gubániová, s miestom podnikania Katarínska Huta 19, 985
22 Cinobaňa, korešpondenčná adresa: Záhumenice 1692, 908 41 Šaštín – Stráže, ktorý bol ku dňu tohto
zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhej vety ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis majetku
všeobecnej podstaty bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
Mgr. Dana Žlnková správca
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K015634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gubániová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Katarínska Huta 458, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/263/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/263/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka:
Monika Gubániová, nar. 26. 09. 1973, trvale bytom Katarínska Huta 458, 985 22 Cinobaňa, pôvodne
podnikajúca pod obchodným menom Monika Gubániová, s miestom podnikania Katarínska Huta 19, 985
22 Cinobaňa, korešpondenčná adresa: Záhumenice 1692, 908 41 Šaštín – Stráže,
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

K015635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAMA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 124 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/96/2015 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/96/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: CAMA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 01
Zvolen, IČO: 46 124 594 týmto:

Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk.

Predmetom ponukového konania je súbor hnuteľných vecí tvoriacich oddelenú podstatu:
1. Policová stena drevená - na celu stenu, béžovej farby, 6,30 x 2,45 m, 1 ks
2. Pult na Pralinky s mramorovou doskou 70 cm x 200 cm, béžový, 1 ks
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3. Pult na Pralinky s mramorovou doskou 70cm x 100 cm, béžový, 1 ks
4. Doplnkové police k pultu na pralinky - drevené 67 cm x 67 cm, béžové, 1 ks
5. Drevený stôl 70 cm x 70 cm, béžový, 5 ks
6. Červená stolička plastová, 20 ks
7. Konferenčný stolík sklo/plast, 2 ks
8. Dvojkreslo koženkové – koženkové, 2 ks
9. Kreslo koženkové – koženkové, 3 ks
10. Drevený stôl 90 cm x 150 cm, béžovej farby, 1 ks
11. Chladiaci pult na potraviny, 170 cm x 108 cm, 1 ks
12. Montovaný predajný pult s odkladacím priestorom a chladiacimi boxmi; jeden policový,
jeden s 2 zásuvkami po stranách, so zásuvkami na každej strane - 4 zásuvky, 75 cm x 3,40 m. béžovo čiernej
farby, 1 ks
13. Elektronická váha ACS-3A-typ, 1 ks
14. Počítač s integrovaným kasovým systémom a platobným terminálom od spoločnosti ČSOB, terminál T20/200;
monitor; zariadenie na bločky BOK 000475, klávesnica, kasa:
MK 410, 1 ks
15. Chladiaci box na nápoje VERTICAL COOLER G048 CDCP PULZAR a NORCOOL L (5512582), 2 ks
16. Krájač na potraviny OMAS C 35E, séria 029492, 1 ks
17. Krájač na potraviny MISTRO GS 255 E, 1 ks
18. Výrobník na ľad LAWEX BAR LINE LG 43224 11Wi nerez, 1 ks
19. Umývačka riadu zn. LAWEX KROMO, nerezový povrch, 1 ks
20. Kávovar LASPAZIALE + zmäkčovač vody, SELETRON S 40, bielej farby, 1 ks
21. Mlynček na kávu - veľký MACAP MXA, 070708884 séria, 1 ks
22. Šľahač MACAP, typ F4, 1 ks
23. Plechový regál v skladovom priestore 195 cm x 280 cm, 1 ks
24. Nerezový gril s príslušenstvom (2 rošty) RM GASTRO SE 40 S, 1 ks
25. Policové - drevené obloženie stĺpa béžovej farby, 1 ks
26. Systém bodového osvetlenia bez označenia - 9 svetiel
27. Policová stena za predajným pultom - béžovej farby: 3,90 m x 2,10 m, 1 ks
28. Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 2917, 1 ks
29. Výrobník na džúsové nápoje s označením GRANIFRUTI, 1 ks
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30. Vozík na prepravu tovaru na kolieskach, modro biely, 1 ks
31. Boiler TATRAMAT, prietokový, 1 ks
32. Nerezový drez (súčasť pultu - položky 27), 1 ks
33. Nerezový drez (skladová časť) 167 cm x 31 cm, 1 ks
34. Drevená skrinka - štvordielna, béžová, 1 ks
35. Barová stolička plastová červená, 2 ks
36. Sklenená ozdobná vázička s úzkym hrdlom, 20 cl KEPLA DEPOSE, 2 ks
37. Sklenená ozdobná vázička štvorcová, 20 cl, 2 ks
38. Džbán na vodu stredná veľkosť, 3 x 3, 9 ks
39. Vázičky malé (rôzne druhy), sklenené, 4 ks
40. Pohár na vodu IRENA 170 ml, 6 ksd
41. Pohárik s uzáverom ref. č. 15337, 20 ks
42. Pohár CADERA SQHM 0,3 I, 11 ks
43. Pohár Cadera SQHM 0,5 I, 10 ks
44. Pohár na stopke URPINER 0,3 I, 9 ks
45. Hrajúca bábika SANTU, v krabici, 1 ks
46. Ozdobná vianočná girlanda, 4 ks
47. Príborová sada FACKELMANN, 2 ks
48. Demontovane svietidlá šedé LIVAL PREMIUM HALOGEN, 5 ks
49. Ozdobné krabice a tašky na rôzny sortiment - rôzne tvary a veľkosti
50. Tácka na pralinky hliníková štvorcová, 20 ks
51. Krabica s napichovacími cenovkami do potravín
52. Krabica s reklamným materiálom + cenníky
53. Krabica kancelárskych potrieb
54. Stužky k darčekovému baleniu praliniek a iných potravín – rôzne farby, tvary a veľkosti
55. Papiere na oddelenie praliniek a iných potravín - rôzne farby, tvary a veľkosti
56. Drevená kazeta na víno ,,kufrík, 1 ks
57. Multifunkčné zariadenie PIXMA CANON, čierne, MG 52OO, 1 ks
58. Červená plastová tácka na krájanie potravín, 1 ks
59. Biela plastová tácka na krájanie potravín, 1 ks
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60. Fólia na obaľovanie potravín s rezacím príslušenstvom, šedá + rolka, 1 ks
61. Rezač na fóliu, bielej farby, 1 ks
62. Plastové prepravky na nápoje s prázdnymi fľašami COCA-COLA 17 ks +
URPINIER 8 ks, 25 ks
63. Stojan drevený COCA COLA na fľašky – prázdny, 1 ks
64. Stojan drevený DILMAH na čaj – prázdny, 1 ks
65. Hliníkový roll- up DELIKATESY DOLCE VITA, 2 ks
66. Drevený pútač COCA COLA, 1 ks
67. Papierový pútač CACHET, 1 ks
68. Pútač hliníkový reklamný s plastovou popisovacou tabulou, 1 ks
69. Krabica veľká biela ozdobná, 15 ks
70. Fólia na obaľovanie - rolka veľká, 1 ks
71. Sklenená svetelná tabuľka – elektrická, 1 ks
72. Bezdrôtový telefón GIGASET s nabíjačkou a krabicou, A 120 S30852-H 2401R601, 1 ks
73. Hygienický a sanitárny materiál, 13 ks
74. Stojan na pralinky CHOCOLAT železný ozdobný, 1 ks
75. Reklamný pútač plechový CAPPY, 2 ks
76. Stojan na nože drevený + 11 ks nožov a 1 ks nožnice, 1 ks
77. Potravinárska dóza na ochranu potravín, biela, 1 ks
78. Lekárnička, použitá, skoro prázdna, 1 ks
79. Tacká drevená CHOCOLAT VASSOIO, 1 ks
80. Utierka karovaná biela/fialová, použitá, 3 ks
81. Plechy nerezové, 50 cm x 36 cm, 2 ks
82. Váza ozdobná sklenená veľká, 1 ks
83. Sklenený ozdobný stojan na špagety s označením PASTA, 1 ks
84. Papierové a plastové poháre na nápoje s vrchnákmi v krabici, s baliacim papierom
na potraviny
85. Drevené špajdle štvorcové na potraviny - celá plná krabica, 1 ks
86. Plastové lyžičky na zmrzlinu - farebné 1/2 sáčka ARO, 1 ks
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87. Talianska hudba CD, 6 ks
88. Plastový podnos na výdavok, číry, 1 ks
89. Tortová krabica nezložená, papierová; 41 ks + 35 ks
90. Korková drevená tabuľa, 1 ks
91. Tanier ozdobný s morským motívom veľké, 2 ks
92. Prútený košík, 1 ks
93. Drevená okrúhla tácka IKEA 18537, 1 ks
94. Pletená položka pod tanier - rôzne farby, 9 ks
95. Tanier hnedý oválny, 7 ks
96. Drevená tacká obdĺžnik, 2 ks
97. Drevená tacká oval, 5 ks
98. Kokteilové miešadlo 11cm - krabička 50 ks, oranžové, 1 ks
99. Výrobník na šľahačku MAX 1 l. nerez, 1 ks
100. Nože na rôzne použitie/rôzne veľkosti, 6 ks
101. Tanier plytký, stredná veľkosť, 6 ks
102. Tanier hlboký, 7 ks
103. Tanier plytký veľký, 4 ks
104. Tanier VERSO DESIGN stredný, 3 ks
105. Keramický podnos na výdavok biely VILLEROY & BOCH, 2 ks
106. Tácka plastová CAFE DESIGN, 4 ks
107. Podnos plastový FLEXILINE veľký, 4 ks
108. Podnos plastový FLEXILINE malý, biely, 4 ks
109. Plastová krytka na ochranu potravín polooblúk, 1 ks
110. Plastová miska BLANQ,1 ks
111. Tanier BUONI SAPOLI so vzorom priemer 30 cm x 10 cm, 10 ks
112. Tanier na cestoviny BOLOGNESE priemer 27 cm x 5 cm, 5 ks
113. Keramicky hrniec s vrchnákom LAMART, 1 ks
114. Tanier dezertný priemer 20,5 cm x 11 cm, 11 ks
115. Nerezová tácka oválna malá, 18 ks
116. Nerezová tácka oválna stredná, 1 ks
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117. Nerezová tácka oválna veľká, 1 ks
118. Zapekacia misa oválna 2,45 I, 3 ks
119. Tanierik pod šálku ACF Made in ltatia, 8 ks
120. Tanierik pod šalku TIM, 14 ks
121. Džbán na vodu BORMIOLI ROCCO 1 I, 3 ks
122. Stojan na plastové poháriky žltý, 1 ks
123. Tácka plastová OVIESSE, 1 ks
124. Pohár PEARL veľký, 2 ks
125. Pohár zelený so vzorom vojaka, 17 ks
126. Dezertný pohár na zmrzlinu ozdobný, číry 3 k
127. Dezertný pohár na zmrzlinu farebný v tvare kornútika, 4 ks
128. Tanierik pod šálku číry, väčší, 6 ks
129. Tanierik pod šálku číry menší, 6 ks
130. Dezertný pohár na zmrzlinu číry nízky, 4 ks
131. Miska šalátová plastová oranžová 26 cm, 1 ks
132. Pohárik na mliečko ku káve, biely, 9 ks
133. Pohár PASCUCCI bez uška číry malá, 8 s
134. Šálka PASCUCCI číra stredná, 6 ks
135. Šálka PASCUCCI biela stredná, 9 ks
136. Šálka PASCUCCI biela Picolo, 5 ks
137. Pohár BACARDI, 4 ks
138. Šálka PASCUCCI číra Picolo, 6 ks
139. Pohár PASCUCCI bez uška číry veľký, 4 ks
140. Pohár PASCUCCI s uškom číry, 3 ks
141. Pohár BONAOUA číry, 3 ks
142. Hliníková misa veľká, 1 ks
143. Hliníková misa malá, 2 ks
144. Čistiace potreby k nezistenému zariadeniu (čierna kefka + plastová fľaštička) 1 ks
145. Náhradná bombička k výrobníku na šľahačku, 1 ks
146. Plastový držiak na soľ, korenie, olej a ocot žltý, 1 ks
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147. Hrnček na tureckú kávu hliník/plast zelený, 1 ks
148. Plastový príborník biely s príborom zložený z dvoch častí, 1 ks
149. Dezertné vidličky, 5 ks
150. Dezertné lyžičky, 7 ks
151. Zúbkové nože na pizzu s drevenou rúčkou, čierna rúčka, 9 ks
152. Vidličky s drevenou rúčkou, 9 ks
153. Kefka na čistenie – úzka, 1 ks
154. Otvárač na víno, 2 ks
155. Vidlica na naberanie potravín s plastovou zelenou rúčkou, 2 ks
156. Dezertné vidličky malé, 9 ks
157. Lyžička vysoká, 2 ks
158. Poháre na červene víno, 3 ks
159. Poháre na sekt 2/1/1, 4 ks
160. Poháre na biele víno, 6 ks
161. Pohár SAN BENEDETO, 1 ks
162. Pohár na džús na stopke, RONA, 1 ks
163. Pohár na MARTINI, 6 ks
164. Plastová odmerka, objem 1,6 I - 1x,2x- 1l, 3 ks
165. Sklenená nádoba na olej s vrchnákom, cca 0,4 I, 1 ks
166. Rezač na syr s mramorovou pracovnou doskou, biely, 1 ks
167. Náhradný drôtik k rezaču na syr, 20 cm, 7 ks
168. Pohár CAPPY číry, 13 ks
169. Pohár COCA COLA zelený, 9 ks
170. Pohár PEARL malý číry, 5 ks
171. Tanierik VILLEROY & BOCH trojuholník, biely, 3 ks
172. Tanierik VILLEROY & BOCH loďka, biely 2 ks
173. Tanierik VILLEROY & BOCH člnok, biely, 5 ks
174. Tanierik VILLEROY & BOCH válovček, biely, 1 ks
175. Tanierik pod šálku malý, biely, 3 ks
176. Mištička VILLEROY & BOCH mušľa, biela, keramická, 4 ks
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177. Mištička VILLEROY & BOCH zub, biela keramická 1 ks
178. Mištička na omáčku, biela, malá, keramická, 12 ks
179. Mištička VILLEROY & BOCH oválna, biela, malá, 5 ks
180. Pohár na horúcu čokoládu hnedý - dva odtiene, keramický, 13 ks
181. Lyžička k poháru na horúcu čokoládu hnedá, keramická, 9 ks
182. Darčekovo zabalený pohár na horúcu čokoládu s lyžičkou, keramický, hnedá farba, 2 ks
183. Džbán na vodu 0,25 I, 4 ks
184. Džbán na vodu bez udania objemu, sklenený cca 0,4 I, 1 ks
185. Nerezový džbánik s voľným uškom cca 0,4 I, 3 ks
186. Nerezový džbánik s uchyteným uškom cca 0,5 I, 1 ks
187. Nerezová naberačka 1dcl, 1 ks
188. Sada koreničiek na stojane COCA COLA, plastová, 3 ks
189. Nerezová odmerka, obojstranná, 1 ks
190. Nôž TRENTNGRANA s drevenou rúčkou, 1 ks
191. Vrchnák na neidentifikovateľnú nádobu, plastový, šedý s kovovou časťou
192. Pohár 0,5 dcl RONA sklený, 2 ks
193. Pohár na alkohol cca 0,4 I sklený, 6 ks
194. Pohár sklenený, cca 0,2 I, 1 ks
195. Otvárač na fľašu URPINER hliníkový, červený, 2 ks
196. Sklenená miska číra, 1 ks
197. Nerezová miska, 2 ks
198. Lievik plastový stredný, biely, 1 ks
199. Lievik plastový malý, biely, 1 ks
200. Miska nerezová, 1 ks
201. Džbán na vodu 1 l, sklený, 1 ks
202. Sada kuchynského náradia, 7 ks
203. Plastová miska Araven, 1 ks
204. Dávkovač na kávu (patria ku kávovaru - položke 20), 3 ks
205. Plastová tácka URPINER okrúhla, 1 ks
206. Nerezová odmerka, bez označenia, cca 0,2 I, 1 ks
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207. RUTER VIGOR 2700VGST od spoločnosti T-com s napájaním

I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 455410751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK34 1100 0000 0029 4803 4562, VS 962015.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za súbor hnuteľných vecí, nie nižšiu ako ich
súpisová hodnota.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – CAMA s.r.o. „v konkurze“ –
NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
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všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Súčasne si záložný veriteľ
vyhradzuje právo odmietnuť aj najvyššiu ponuku. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového
konania.

JUDr. Ivan Dlhopolec, konkurzný správca

K015636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PEROSA & KODEXI, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 93/5068, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 049 549
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 2/2020 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 2/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty:
Iná majetková hodnota – nájomné za prenájom nebytových Dlžník
priestorov
1/1

v podiele
€

500,00 30.
2021

03. za obdobie
31.08.2020

od

01.08.2020

do

RESKON, k.s. - správca

K015637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Zöld
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 4011/3, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2021 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/54/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Zöld, nar. 10.06.1974, trvale bytom
Šalgotarjánska 4011/3, 97404 Banská Bystrica, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť
do spisu je možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných
hodinách od 9,00 hod do 15,00 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 30.03.2021
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
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K015638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Zöld
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 4011/3, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2021 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty úpadcu Roman Zöld, nar. 10.06.1974, trvale bytom
Šalgotarjánska 4011/3, 97404 Banská Bystrica, oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popierania
pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, na účet č. IBAN: SK95 0200 0000 0019 6393
7255, VS: 6121254984, vedený vo: Všeobecnej úverovej banke, a. s., pobočka Banská Bystrica
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol
zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

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

V Banskej Bystrici dňa 30.03.2021
Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty

K015639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Zöld
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 4011/3, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/54/2021 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/54/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Roman Zöld, nar.
10.06.1974, trvale bytom Šalgotarjánska 4011/3, 97404 Banská Bystrica (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/54/2021 zo dňa 16.03.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Roman Zöld, nar. 10.06.1974, trvale bytom Šalgotarjánska 4011/3, 97404 Banská Bystrica (hereinafter
only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
4OdK/54/2021 dated 16.03.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 29.03.2021. Dňom
30.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 29.03.2021. Bankruptcy was declared on
30.03.2021.
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:

1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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 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 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
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
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2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.
1 ZKR).

2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).

3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská
12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, 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 - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).

4. 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).

4. 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
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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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. 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).

6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto
veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods.
7 ZKR).
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8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA).

9. 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).

9. 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).

10. 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).

10. 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).
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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. 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).

12. 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).

13. 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).

13. 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).

14. 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).

14. 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
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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).

15. 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).

15. 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).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

16. 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).

17. 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).

17. 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).

18. 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.
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

18. 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).

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

19. 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).

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).

20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide,
if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the
objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does
not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to
the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).

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

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

V Banskej Bystrici dňa 30.03.2021
In Banská Bystrica, on 30/03/2021
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K015640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chamillová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/4/2021 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/4/2021
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 sp. zn.: 3OdK/4/2021 zo dňa 28.01.2021 v právnej veci navrhovateľa– dlžníka
Irena Chamillová, nar. 27.02.1942, Toporcerova 1311/11, 060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod
obchodným menom Irena Chamillová - HOSTINEC POD BRÁNOU, IČO: 11 944 838, s miestom podnikania
Nešporova 2544, 058 01 Poprad, Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho 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. 22/2021, K005250, dňa 03.02.2021, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto
uznesenie právoplatnosť dňa 04.02.2021.
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 Chamillová, nar. 27.02.1942, Toporcerova 1311/11,
060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Irena Chamillová - HOSTINEC POD
BRÁNOU, IČO: 11 944 838, s miestom podnikania Nešporova 2544, 058 01 Poprad, Slovenská republika, sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
3OdK/4/2021 zo dňa 28.01.2021, na majetok dlžníka: Irena Chamillová, nar. 27.02.1942, Toporcerova 1311/11,
060 01 Kežmarok, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Irena Chamillová - HOSTINEC POD
BRÁNOU, IČO: 11 944 838, s miestom podnikania Nešporova 2544, 058 01 Poprad, 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

K015641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Sabol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Richvald 84, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/191/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/191/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Sabol, nar. 22.10.1977, Richvald 84,
085 01 Bardejov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Marin Sabol – SNIPER, IČO: 37120514,
s miestom podnikania 085 01 Richvald 84, týmto v zmysle ustanovenia § 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“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K015642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce nad /Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ing.Emil Čerevka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/235/2020 - S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/235/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zverejnenie ponukového konania
Ing. Emil Čerevka správca dlžníka, Milan Lacko , nar.1.12.1986 bytom Pod Šibenou 564/11, 094 31 Hanušovce
nad Topľou.
oznamuje (ďalej len ako „Úpadca“), na odpredaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorého
presná špecifikácia je uvedená v súpise majetku zverejňuje Oznam o II. kole verejného ponukového konania
napredaj majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty za nasledovných podmienok:

1. Speňaženie je realizované v zmysle ustanovenia § 167a ZKR formou ponukového konania zverejnením ponuky
v OV.

2. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia
tohto v Obchodnom vestníku.

3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v zalepenej obálke s označením "KONKURZ – 40dK/235/2020
NEOTVÁRAŤ“ a musí byť doručená na adresu kancelárie správcu Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné

4. Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja a do ukončenia ponukového
konania nie je oprávnený svoju ponuku meniť alebo vziať späť.

5. Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovné údaje: - presné označenie záujemcu (PO a FO podnikatelia obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, FO nepodnikateľ - meno a priezvisko, trvalé bydlisko, príp.
Prechodné bydlisko, rodné číslo), - označenie predmetu kúpy: - kúpna cena - aktuálny výpis z OR alebo ŽR nie
starší ako 30 dní, u FO nepodnikateľov - fotokópia OP, - doklad o zaplatení preddavku na ponúkanú kúpnu cenu
vo výške 100%, ktorý preddavok musí byť pripísaný na účet správcu č. SK1983300000002901707221 najneskôr
do dňa ukončenia ponukového konania, · vyhlásenie záujemcu, že voči úpadcovi nemá záväzky, - ponuka
záujemcu musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a datovaná.

6. Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na ponukovom konaní.

7. Vyhodnotenie ponúk : Spisová značka súdneho spisu: 40dK/235/2020 ,Sídlo správcu: Príslušný
konkurzný súd: Okresný súd Prešov 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č.
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom
sídle:www.justice.gov.
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Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas, alebo ktorá nebola označená požadovaným
spôsobom, alebo ktorá neobsahuje požadované náležitosti sa neprihliada, - správca v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk otvorí obálky a vyhodnotí ponuky, o čom vyhotoví úradný záznam a
predloží zástupcovi veriteľov / Okresný súd Prešov / k odsúhlaseniu a určeniu víťaza. - víťazom ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak budú
doručené zhodné ponuky, správca vyzve dotknutých záujemcov na zvýšenie ponúk v lehote určenej správcom. V
takom prípade sa víťazom ponukového konania ten záujemca, ktorý v požadovanej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu, - správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky z dôvodu ich neakceptovateľnej výšky, neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.

8. Obhliadka predmetu kúpy záujemcom sa uskutoční podľa potreby na základe predchádzajúcej telefonickej
dohody so správcom na tel. čísle 0915858289.
Správca odpredá nehnuteľný majetok :

Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
1. osobné motorové vozidlo: RENAULT- Master r.v. 2002, vin: VF1LB0BC527681510 – 1000,- eur; súpisová
hodnota majetku (aj mena): 1000 EUR.

V Humennom dňa:29.3.2021

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K015643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 98, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/292/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka František Goroľ, nar. 01.02.1966, Podskalka 5903/98, 066 01 Humenné, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3OdK/292/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K015644
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
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Uznesením Okresného súdu Prešov spis. zn. 2OdK/6/2021-16 zo dňa 29.01.2021 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 23/2021 zo dňa 04.02.2021 pod podaním K005556, bol vyhlásený konkurz dlžníka Štefan Ferenc, nar.
12.08.1957, trvale bytom 067 12 Zbudské Dlhé 100 (ďalej len „dlžník“). Do funkcie správcu bola ustanovená Ing.
Marta Prigancová, správca, sídlo kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce.
Dlžník si v návrhu na vyhlásenie konkurzu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec –
nehnuteľnosť vedenú na liste vlastníctva č. 258, okres Humenné, obec Zbudské Dlhé, katastrálne územie
Zbudské Dlhé (ďalej len „LV“), ktorým je rodinný dom, súpisné číslo 100, postavený na pozemku parcela
registra “C“ č. 320/52 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2. Rodinný dom je vo výlučnom vlastníctve
dlžníka. Pozemok je vedený na LV č. 192, okres Humenné, obec Zbudské Dlho, k.ú. Zbudské Dlhé je vo
výlučnom vlastníctve Obec Zbudské Dlhé, 067 12 Koškovce.
Z ustanovenia § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka je okrem
rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavanej plochy a nádvoria.
V zmysle ust. § 166d ods. 4 ZKR výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej
republiky nariadením. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle ust. § 1 nariadenia vlády SR
č. 45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 Eur.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 ZKR platí, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady
speňaženia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca podstaty určil hodnotu vyššie uvedených nehnuteľností predstavujúcich nepostihnuteľnú obydlia dlžníka
odhadom na 9.700,00 Eur.
Správca dospel k záveru, že v prípade speňaženia obydlia dlžníka, by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. Z
uvedeného dôvodu s prihliadnutím na ust. § 167o ods. 2 ZKR správca dospel k záveru, že obydlie dlžníka
nemožno speňažiť.
Správca upovedomuje veriteľov o tom, že ak ktorýkoľvek veriteľ predloží správcovi znalecký posudok, (v ktorom
bude hodnota obydlia dlžníka vyššia ako hodnota určená odhadom správcu, a zároveň bude spĺňať všetky
podmienky na zapísanie majetku do konkurznej podstaty) a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s
overením priebehu dražby, správca bude vychádzať z takéhoto znaleckého posudku a postupovať v zmysle ust. §
167o ZKR.
Správca podstaty nezistil iný majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu, ktorý by mohol byť zapísaný
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade, ak majú podnety na
zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy navrhovaných šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Po márnom uplynutí lehoty má sa za to, že
rodinný dom, súpisné číslo 100, vedený na LV č. 258, okres Humenné, obec Zbudské Dlhé, katastrálne územie
Zbudské Dlhé, ktorý je postavený na pozemku parcela registra “C“ č. 320/52 – zastavaná plocha a nádvorie,
nepodlieha konkurzu. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K015645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 62, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/55/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Martina Dunková, nar. 29.10.1982, trvale
bytom 059 02 Slovenská Ves 62 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 –
12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca
písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K015646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 62, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/55/2021 S1595
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Okresný súd Prešov
5OdK/55/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Martina Dunková, nar.
29.10.1982, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 62 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 5OdK/55/2021 zo dňa 08.03.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku
č. 49/2021 zo dňa 12.03.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Ing. Dušan Kuruc,
Štefániková 18, 066 01 Humenné.
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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
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

154

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Martina Dunková, born: 29.10.1982, residence: 059 02 Slovenská Ves 62, Slovakia is our
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responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 5OdK/55/2021 dated 08.03.2021, it was
published in the Commercial bulletin No. 49/2021 from 12.03.2021, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné, Slovakia, as
the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
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publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K015647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Dunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 62, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/55/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Martina Dunková, nar.
29.10.1982, trvale bytom 059 02 Slovenská Ves 62, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK02 7500 0000 0040 2825 4131, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je 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.

Ing. Dušan Kuruc, správca
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K015648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 509 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu AWT, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981 v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa
Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 doručené správcovi
prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

Číslo príhlášky
1

Istina
138,22 EUR

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
138,22 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K015649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačajová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Magdaléna Pačajová, nar. 24.01.1955, trvale bytom Gerlachovská 86/67, 060 01 Malý Slavkov , týmto v súlade
ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K015650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VANOR, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 707 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu VANOR, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Slanská 20, 080 06 Prešov, IČO: 31 707 131 v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov , IČO: 424995000017 doručené správcovi
prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

Číslo príhlášky
1

Istina
418,20 EUR

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
418,20 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K015651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 586 730
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
v konkurze, so sídlom Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586 730 (ďalej len „Úpadca“),
týmto v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Označenie veriteľa:
UNIX Auto s. r. o., so sídlom Damjanichova 224/14, 945 01 Komárno, IČO: 46 170 740

Označenie pohľadávky:
Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 2.687,68 EUR.

Spisová značka súdu:

2R/1/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2R/1/2019 S 1759

Dátum doručenia:

26.03.2021

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 30.03.2021

V Prešove dňa 30.03.2021

RK Správca, k.s.

K015652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jačo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Matúšku 586/2A, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/74/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/74/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname správcov

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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vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1345, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter
Jačo, nar. 26.10.1983, trvale bytom Janka Matušku 586/ 2A, 093 02 Vranov nad Topľou, týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Nízky, správca

K015653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-BOUW, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1101/74, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 995 707
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu 2K/16/2019
Značka správcu S 1178

Z Á P I S N I C A z hlasovania veriteľského výboru spôsobom „per rollam“

Úpadca:

X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707

Dátum hlasovania:

30.03.2021

Hlasujúci členovia
veriteľského výboru:

1.

LH-MONT s.r.o.
Garbiarska 90/31
064 01 Stará Ľubovňa

2.

Rudolf Dlugoš,
Levočská 1804/57
064 01 Stará Ľubovňa,

3.

Ing. Maroš Guth
Nám, arm. gen. L. Svobodu 2651/6

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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085 01 Bardejov

Predmet hlasovania:
a. hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 29.03.2021 ohľadom postúpenia
pohľadávok - súpisových zložiek majetku úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu zapísaných pod
súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 19 a č. 20 spolu v súpisovej hodnote 58.800,- Eur.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že správca konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom
Mierová 1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, predložil predsedovi veriteľského výboru žiadosť
o udelenie záväzného pokynu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu, ktorý je zapísaný do všeobecnej
podstaty úpadcu, ktorý bol publikovaný v v Obchodnom vestníku č. 45/2020 zo dňa 5. marca 2020 pod podaním
č. „K020944“.
Predseda veriteľského výboru v záujme hospodárnosti konkurzného konania konštatuje, že všetci členovia
veriteľského výboru úpadcu súhlasili s hlasovaním veriteľského výboru spôsobom “per rollam“ o žiadosti
o udelenie záväzného pokynu.

K bodu: a) hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 29.03.2021 ohľadom
postúpenia súboru pohľadávok - súpisových zložiek majetku úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu zapísaných
pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 19 a č. 20 v súpisovej hodnote 58.800,- Eur, v ktorej správca
konkurznej podstaty žiadal o udelenie záväzného pokynu na speňaženie súpisových zložiek majetku úpadcu, a to
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. e) zák. č. 7/2005 Z. z., t.j. predaj majetku iným vhodným spôsobom, a to
uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávky s postupníkom PROFIAUTO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Karpatská
81/2, 058 01 Poprad, IČO: 53 006 798, v mene spoločnosti koná Oľga Štofančíková, konateľ, pričom predmetom
postúpenia nebudú len súpisové zložky č. 19 a č. 20, t.j. pohľadávky ale aj jej príslušenstvo, ako aj nárok z titulu
zloženého preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 1.500,- Eur,a to za odplatu 19.000,Eur.
Predseda veriteľského výboru navrhuje hlasovať o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu tak ako to
navrhol správca konkurznej podstaty v predmetnej žiadosti o udelenie záväzného pokynu zo dňa 29.03.2021, t.j.
speňaženie majetku úpadcu, ktorý je zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu pod súpisovými zložkami majetku
úpadcu č. 19 a č. 20.
Výsledky hlasovania:
za:

3 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru č. 2:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi konkurznej podstaty úpadcu X-BOUW, s.r.o., so sídlom Mierová
1101/74, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 50 995 707, záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu, ktorý je
zapísaný pod súpisovými zložkami majetku úpadcu č. 19 a č. 20, a to v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. e)
zák. č. 7/2005 Z. z., t.j. predajom majetku iným vhodným spôsobom, a to uzavretím zmluvy o postúpení
pohľadávky s postupníkom PROFIAUTO SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Karpatská 81/2, 058 01 Poprad, IČO:
53 006 798, v mene spoločnosti koná Oľga Štofančíková, konateľ, pričom predmetom postúpenia nebudú
len súpisové zložky č. 19 a č. 20, t.j. pohľadávky, ale aj jej príslušenstvo, ako aj nárok z titulu zloženého
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 1.500,- Eur, a to za odplatu 19.000,- Eur.
Predseda veriteľského výboru ukladá správcovi bezodkladne podať danú zápisnicu na publikáciu do Obchodného
vestníka. Zároveň ukladá správcovi speňažovať majetok v súlade s prijatým uznesením veriteľského výboru.
Súčasťou originálu predmetnej zápisnice tvoriacej prílohu zápisnice sú písomné hlasovania členov veriteľského
výboru, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

V Starej Ľubovni, dňa 30.03.2021

LH-MONT s.r.o.
v mene spoločnosti koná Luis Tomko, konateľ
právne zastúpený JUDr. Gábor Száraz, advokát
predseda veriteľského výboru

K015654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eleonóra Majorošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 199/117, 076 05 Brehov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

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 podstaty vo veci konkurzu vyhláseného
Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/33/2020 na majetok dlžníka Ing. Eleonóra Majorošová, nar.
09.03.1969, bytom Hlavná 199/117, 076 05 Brehov, podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Eleonóra
Majorošová, s miestom podnikania: Hlavná 199, 076 05 Brehov, IČO: 35574755, oznamuje, že konkurz sa končí
po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka Ing. Eleonóra Majorošová, nar.
09.03.1969, bytom Hlavná 199/117, 076 05 Brehov, podnikajúca pod obchodným menom: Ing. Eleonóra
Majorošová, s miestom podnikania: Hlavná 199, 076 05 Brehov, IČO: 35574755, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty

K015655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 1294/83, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/193/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/193/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, správca
dlžníka Zdenka Kováčová, narodená: 02.05.1982, bytom: Húskova 1294/83, 040 23 Košice (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:
Majetok - cenné papiere
Majetok - cenné papiere
č. súpis. druh
počet mena nominálna
zložky
a forma
ks
hodnota
majetku
cenného
akcie
papiera

1

akcia
4 ks
kmeňová na
meno

eur

1659,70 eur

ISIN emitent

-

spoluvlastnícky
podiel dlžníka

K-BUILD, a.s., 1/1
Bardejovská č.
6, Košice,
IČO:
36 572
390

deň zápisu dôvod
majetku
zapísania
majetku

29.03.2021

Súpisová
hodnota
majetku
stanovená
odhadom
správcu SPOLU
v EUR
§ 167h ZKR 4 000,00 eur

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu
S1155, správca dlžníka Zdenka Kováčová, narodená: 02.05.1982, bytom: Húskova 1294/83, 040 23 Košice týmto
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 32OdK/193/2019 ku dňu
zverejnenia tohto oznamu bol zistený majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 s uvedením poznámky „konkurz Zdenka
Kováčová“.

K015656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 49 / 79, 911 05 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1968
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/361/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/361/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Názov *

Stav
opotrebovanosti

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

Rohový gauč

bežne opotrebenie nezistené 1/1

100

30.03.2021

Vstavaná skriňa

bežne opotrebenie nezistené 1/1

100

30.03.2021

bežne opotrebenie nezistené 1/1
nezistené

50

30.03.2021

bežné opotrebenie

1/1

50

30.03.2021

1/1

150

30.03.2021

2.

3.
Práčka
WHIRPOOL
4.
Drobný nábytok
5.

nezistené
Kuchynská linka
so zariadením
bežne opotrebenie

Dôvod zapísania
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu

K015657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 49 / 79, 911 05 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1968
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/361/2018 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/361/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Areko Group, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, zapísaný v
zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1689, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Súpisová zložka majetku:
Číslo
súpisovej
zložky
1.

Názov *

Stav
opotrebovanosti

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dátum
zapísania

Rohový gauč

bežne opotrebenie nezistené 1/1

100

30.03.2021

Vstavaná skriňa

bežne opotrebenie nezistené 1/1

100

30.03.2021

bežne opotrebenie nezistené 1/1
nezistené

50

30.03.2021

bežné opotrebenie

50

30.03.2021

2.

3.
Práčka
WHIRPOOL
4.
Drobný nábytok

1/1

Dôvod zapísania
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu
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nezistené
Kuchynská linka
so zariadením
bežne opotrebenie

1/1

150

30.03.2021

Majetok
patriaci
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu

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

K015658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 183 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.03.2021, sp. zn.: 26K/16/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka CAPEX s.r.o., so sídlom Popradská 56/B, 040 11 Košice, IČO: 44 183 143. Za správcu majetku úpadcu
bol predmetným uznesením ustanovený JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice.
Týmto si súdom ustanovený správca majetku úpadcu dovoľuje informovať, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné
do správcovského spisu nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice na 2. poschodí, v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v časoch 09.00-12.00 hod a 13.00-16.00 hod. Termín nahliadnutia
do správcovského spisu si odporúčame vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu: office@radacovsky.sk alebo
telefonicky 055/72 96 116.

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

K015659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56/B, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 183 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadca CAPEX s.r.o., so sídlom Popradská 56/B, 040 11 Košice,
IČO: 44 183 143, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26K/16/2020, týmto v súlade
s § 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, oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa, že preddavok vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK33 1100 0000 0026
2671 7133. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

JUDr. Marek Radačovský, správca

K015660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lisy Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Krasku 2307 / 27, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1973
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/367/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/367/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka Marek Lisy, narodený: 17.09.1973, bytom: Ivana Krasku 2307/ 27, 075 01 Trebišov, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 30OdK/367/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K015661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáčová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaltská 773 / 29, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1980
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/1/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok.

K015662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Macko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 107 / 12, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/364/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/364/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Miroslav Macko, narodený: 08.04.1986, bytom: Vodárenská 107/12, 055 61 Jaklovce, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/364/2020, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Ing. Ján Korčmároš, správca

K015663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoch Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Daniel Štoch, nar.
29.12.1971, bytom: Ruskov 383, 044 19 Ruskov, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov štvrté kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož.:
1. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: CZ – SLOVAKIA, cena: 90,- €.
2. PIŠTOĽ SAMONABÍJACIA, značka: SMITH & WESSON, cena: 500,- €.
3. MALOKALIBROVKA OPAKOVACIA, značka: ČZ UHERSKÝ BROD, cena: 250,- €.
Podmienka predaja: kúpa veci anblok (spolu, nie podľa jednotlivých položiek).
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN: SK4802000000000022540622, variabilný symbol: 32402019. Za
riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr
v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 32OdK/40/2019, NEOTVÁRAŤ.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
4.11. Predaj vecí správca zrealizuje najmä za dodržania podmienok stanovených zákonom č. 190/2003 Z.z.,
predovšetkým so zreteľom na podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia zbraní, práva a povinnosti
záujemcov o nadobudnutie predmetu kúpy, podmienok na prevoz zbraní.
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Záujemca je zároveň povinný uviesť do ponuky aj kontaktné údaje, email, telefonický kontakt.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K015664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fričová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fekišovce -, 072 33 Fekišovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/20/2021 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/20/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Ján Korčmároš, správca so sídlom kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu S1198, správca
dlžníka Monika Fričová, narodená: 02.07.1974, bytom: 072 33 Fekišovce týmto oznamuje, že v konkurznom
konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 26OdK/20/2021 ku dňu zverejnenia tohto oznamu nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK50 1100 0000 0026 1277 2107 s uvedením poznámky „konkurz Monika
Fričová“.

K015665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1403/37, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1957
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/299/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/299/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32OdK/299/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Alžbetina 41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Jozef Horváth, nar. 26.07.1957, bytom Wuppertálska 1403/37, 040 23 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

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

V Košiciach, dňa 30.03.2021

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s.

K015666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernadeta Koóšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 1036/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/204/2020 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
Rodinný dom
štát
Slovenská republika
obec
Krásnohorské Podhradie
názov
katastrálneho
Krásnohorské Podhradie
územia
číslo listu vlastníctva
110
súpisné číslo
60
parcelové číslo
264

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

172

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

spoluvlastnícky
podiel
1/12
úpadcu
hodnota
zapisovaného
4.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
30.03.2021
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
528
štát
Slovenská republika
obec
Krásnohorské Podhradie
názov
katastrálneho
Krásnohorské Podhradie
územia
číslo listu vlastníctva
110
parcelové číslo
264
spoluvlastnícky
podiel
1/12
úpadcu
hodnota
zapisovaného
900,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
30.03.2021
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K015667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Majer 1103/23, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/173/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Mária
Korová, narodená: 09.10.1984, bytom: Nový Majer 1103/23, 075 01 Trebišov (ďalej len „Dlžník“), v súlade s ust. §
167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v
spojení s ust. 167p a nasl. ZKR vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
nehnuteľného a hnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 222/2020 dňa 18.11.2020, K083336, a to:
Druh: nehnuteľný majetok – pozemok
Poradové číslo Druh
pozemku
súpisovej zložky
a výmera

Štát Obec

Názov
k.ú.

Parc.
číslo

Parcela
registra

Spoluvl.
podiel

LV

Súpisová
hodnota

Deň a dôvod zapísania
majetku
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–
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plocha SR Trebišov Trebišov 4782
výmera

C

Deň vydania: 06.04.2021

majetku
½ v BSM 8983 1 670,00 eur

Druh: hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo
Poradové číslo Predmet
Spoluvlastnícky
súpisovej
podiel
zložky
2.
Osobné motorové vozidlo FIAT SCUDO, kategória M1, typ:220/XH5/OE, 1/1 v BSM
evidenčné číslo: TV572DO, rok výroby 1999, VIN: ZFA22000012424781,
farba: biela, zdvihový objem valcov 1905 cm3, stav počítadla prejdenej
vzdialenosti: cca 360 000 km

04.11.2020,
spoluvlastníctvo
dlžníka

Deň
a
dôvod Súpisová
zapísania majetku hodnota
majetku
04.11.2020,
600,00 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Predmety speňažovania sa v ponukovom konaní speňažujú samostatne ako samostatná nehnuteľná vec pozemok a samostatná hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu písomne alebo do elektronickej schránky správcu: Ing. Ján
Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením
„KOROVA – ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 26OdK/173/2020“ v lehote do 30.04.2021, a to do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli
podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK28 8360 5207 0042 0688 0937 vedený mBank S.A., pobočka zahraničnej banky pod variabilným symbolom:
261732020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do
doby určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom
na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 30.04.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
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

174

Obchodný vestník 64/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2021

neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmety speňažovania sa budú predávať v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmetoch speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
korcmaros@hotmail.com.

K015668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Polyák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 495 / 94, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/61/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/61/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Boris
Polyák, narodený: 26.11.1975, bytom: Kováčska 495/94, 044 25 Medzev, na majetok ktorého bol vyhlásený
konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/61/2020 zo dňa 14.02.2020, 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 III. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
207/2020 dňa 27.10.2020, K077461, a to:
Pozemok
P.č. Druh
pozemku
výmera
1. Záhrada – výmera 305 m2
2.
3.

a Štát Obec

Názov
k.ú.
SR Medzev Medzev

Parc.
číslo
2690

Parcela
registra
C

Spoluvl.
podiel
1/16

Zastavaná plocha a nádvorie – SR Medzev Medzev
výmera 196 m2
Zastavaná plocha a nádvorie – SR Medzev Medzev

2691

C

1/16

2692

C

1/16

LV Súpisová hodnota Dôvod
zapísania
majetku
majetku
317 190,50 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
317 122,50 eur
spoluvlastníctvo
dlžníka
317 81 eur
spoluvlastníctvo
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výmera 130 m2

dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie
Holubyho 14, 040 01 Košice, elektronicky alebo písomne v zapečatenej obálke s označením „POLYAK –
ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 32OdK/61/2020“ v lehote do 30.04.2021, a to do 15:00 hod. posledného dňa
lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli podané na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK28 8360 5207 0042 0688 0937 vedený mBank S.A., pobočka zahraničnej banky pod variabilným symbolom:
32612020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do
doby určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom
na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 30.04.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
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správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
korcmaros@hotmail.com.

K015669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

MUDr. Olga Tokar, podnikajúca pod obchodným
menom: Oľga Tokárová - AGENTÚRA ADOOS, s
miestom podnikania: Tyršova 286/40, 073 01
Sobrance, IČO: 40821722
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tašuľa 4, 072 02 Tašuľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/233/2020 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/233/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka MUDr. Olga
Tokar, narodená: 17.05.1958, bytom: Tašuľa 4, 07202 Tašuľa (ďalej len „Dlžník“), 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 II. kolo verejného ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného hnuteľného
majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 230/2020 dňa
30.11.2020, K086390, a to:
Druh: Hnuteľná vec
Poradové číslo Predmet
Spoluvlastnícky
súpisovej
podiel
zložky
1.
Osobné motorové vozidlo MITSUBISHI CARISMA, kategória M1, typ: 1/1
DAO/DA1AL/DA1ALNDEL6, evidenčné číslo: SO951AN, rok výroby 1996, VIN:
XMCLNDA1ATF006474, farba: červená, zdvihový objem valcov 1597 cm3, stav
počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 273 000 km

Deň zápisu Súpisová
hodnota
24.11.2020 300 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v ponukovom konaní speňažuje ako samostatná hnuteľná vec.
2. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu písomne alebo do elektronickej schránky správcu: Ing. Ján
Korčmároš, so sídlom správcovskej kancelárie Holubyho 14, 040 01 Košice, v zapečatenej obálke s označením
„TOKAR – ponukové konanie - NEOTVÁRAŤ - 31OdK/233/2020“ v lehote do 30.04.2021, a to do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať za doručené ani keď boli
podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
3. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
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vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
4. Ponuka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky (návrh kúpnej ceny);
- doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet správcu číslo
SK28 8360 5207 0042 0688 0937 vedený mBank S.A., pobočka zahraničnej banky pod variabilným symbolom:
312332020. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to najneskôr do
doby určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom alebo vkladom
na účet správcu;
- označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu;
- číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha, v prípade jeho
neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.
Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 30.04.2021 o 15:30 hod.
Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok o čom bude správcom
spísaný záznam. Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí
ponukové konanie.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom
ním uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4
ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
9. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
10. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade, ak
bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom, zložená záloha vo
výške 10 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so
správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 90 % sumy zloženej zálohy.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvýhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že
jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
13. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
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14. Záujemcovia o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
korcmaros@hotmail.com. Obhliadka motorového vozidla je možná v Sobranciach.
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