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K001548
Spisová značka: 27K/18/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S
spol. s r. o. /v skratke/ v likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152, v mene ktorého koná likvidátor:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, Piešťany, zn. správcu S 1505 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/ v
likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152,
rozhodol
Súd konkurzné konanie proti dlžníkovi: : N K S spoločnosť s ručením obmedzeným, N K S spol. s r. o. /v skratke/
v likvidácii, so sídlom Vysoká 18, Bratislava, IČO: 30 774 152 zastavuje pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka. Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je
účastníkom konkurzného konania sa považuje za pristúpenie do konkurzného konania. Odvolanie sa podáva v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) na súde,
proti ktorého rozhodnutiu smeruje. Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej
podobe (§125 CSP). 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 29.12.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K001549
Spisová značka: 27K/26/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CPK, s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, 831 03
Bratislava, IČO: 31 396 089, zast.: Dentons Europe CS LLP,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RERA AIR s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, IČO: 46 355 227, zast. JUDr. Peter Majerník, advokát, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice - mestská
časť Juh
Vám o z n a m u j e m, že pojednávanie určené na deň na deň 20.01.2021 o 12:30 hod..
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, PRACOVISKO MEDENÁ 22, 811 02 Bratislava
je z r u š e n é z dôvodu
- Opatrenie č. 1 predsedu Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.1.2021 o dočasnej úprave spôsobu plnenia
funkčných povinností sudcov a služobných a pracovných povinností zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky (453/2020 Z. z.) č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu
na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5
ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov
- z dôvodu zákazu vychádzania počas núdzového stavu, nakoľko medzi výnimkami nie je cesta na pojednávanie.
Na nový termín pojednávania Vás predvoláme.

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 7.1.2021
JUDr. Lea Gubová, sudca
K001550
Spisová značka: 2OdK/582/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Radovan Homoliak, nar. 12. 02.
1989, trvale bytom Bátka 259, 980 21 Bátka, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Radovan Homoliak, nar. 12. 02. 1989, trvale bytom
Bátka 259, 980 21 Bátka.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Miroslav Jakubčík, so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S2002.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
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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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
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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lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001551
Spisová značka: 2OdK/583/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Tinák, nar. 18. 12. 1958,
trvale bytom Dr. Jánského 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Tinák, nar. 18. 12. 1958, trvale bytom Dr.
Jánského 473/19, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie A. Matušku
1, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1578.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
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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ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001552
Spisová značka: 2OdK/584/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Stanislav Kozárik, nar. 25. 05.
1988, trvale bytom Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno - Stanislav Kozárik, s
miestom podnikania Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO - 50428047, zastúpený - Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP
613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Stanislav Kozárik, nar. 25. 05. 1988, trvale bytom
Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno - Stanislav Kozárik, s miestom podnikania
Ludvíka Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO - 50428047.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 7, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1636.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
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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nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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.
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 navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
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
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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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001553
Spisová značka: 5OdK/579/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Július Sendrei, nar. 02. 09. 1962,
trvale bytom Lukovištia 2, 980 26 Lukovištia, obchodné meno - Július Sendrei, s miestom podnikania Lukovištia 2,
980 26 Lukovištia, IČO - 45962120, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Július Sendrei, nar. 02. 09. 1962, trvale bytom
Lukovištia 2, 980 26 Lukovištia, obchodné meno - Július Sendrei, s miestom podnikania Lukovištia 2, 980 26
Lukovištia, IČO - 45962120.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Marián Holúbek, so sídlom kancelárie Cikkerova 5, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1253.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici (§ 362
CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 4.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001554
Spisová značka: 2K/6/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RUSTIKA, s.r.o., so sídlom
Angyalova 485/22, 967 01 Kremnica, IČO: 31 612 130, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 2122/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, uznesením č. k. 2K 6/2012 - 752 zo dňa 08. 12. 2020 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001555
Spisová značka: 2K/20/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Okresný súd Banská Bystrica
v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Jozef Petruška - SKLOMONT, so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Internátna 2, IČO: 10 829 792, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mário Keleti, so
sídlom kancelárie Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, uznesením č. k. 2K 20/2012 - 195 zo dňa 08. 12. 2020 zrušil konkurz
po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001556
Spisová značka: 2K/41/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ján Adamec, nar. 29.
06. 1959, bytom 974 05 Banská Bystrica, Bernolákova 6129/27, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Mário Keleti, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Hlavná 36, uznesením č. k. 2K 41/2013 - 164 zo dňa 08. 12. 2020
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2020
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001557
Spisová značka: 2K/37/2009
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o.,
so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Ďumbierska 2, IČO: 36 636 983, správcom konkurznej podstaty ktorého je HMG
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaného v obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10342/S, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku úpadcu Lauroba Drevo a Dýha, spol. s r.o., so sídlom 974 01 Banská
Bystrica, Ďumbierska 2, IČO: 36 636 983
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená 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 Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001558
Spisová značka: 2K/41/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladislav Dratva - ZPaR, s
miestom podnikania 976 67 Závadka nad Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676, správcom konkurznej podstaty
ktorého je Ing. Jozef Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Vladislav Dratva - ZPaR, s miestom podnikania 976 67 Závadka nad
Hronom, Paseka 626/5, IČO: 10 989 676 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001559
Spisová značka: 30NcKR/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Tompošová, nar. 24.07.1985, bytom E.M.
Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh z a m i e t a.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001560
Spisová značka: 26OdK/385/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zdeněk Ryšavý, narodený: 29.07.1950, bytom: Ochtinská 477,
049 32 Štítnik, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdeněk Ryšavý, narodený: 29.07.1950, bytom: Ochtinská 477,
049 32 Štítnik.
II.
Zbavuje dlžníka: Zdeněk Ryšavý, narodený: 29.07.1950, bytom: Ochtinská 477, 049 32 Štítnik všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice,
zn. správcu: S733.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S733; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
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XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1589/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S733; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
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písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
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fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001561
Spisová značka: 31OdK/384/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/
64, 040 01 Košice- Západ, podnikajúci pod obchodným menom: Silvia Tulejová, s miestom podnikania: Trieda SNP
64, 040 01 Košice- Západ, IČO: 44 109 041, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2016, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/
64, 040 01 Košice- Západ.
II.
Zbavuje dlžníka: Silvia Tulejová, narodená: 02.11.1976, bytom: Trieda SNP 283/ 64, 040 01 KošiceZápad, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice, zn. správcu: S996; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1583/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
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ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001562
Spisová značka: 31OdK/385/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Tímea Tanyasiová, narodená: 15.09.1992, bytom: Kisdyho 183/
1 , 040 01 Košice- Sever, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tímea Tanyasiová, narodená: 15.09.1992, bytom: Kisdyho
183/ 1 , 040 01 Košice- Sever.
II.
Zbavuje dlžníka: Tímea Tanyasiová, narodená: 15.09.1992, bytom: Kisdyho 183/ 1 , 040 01 KošiceSever, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice Šaca, zn. správcu: S1479.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

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

24

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15
Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1584/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Peter Duhoň, so sídlom kancelárie: Učňovská 1, 040 15 Košice - Šaca, zn. správcu: S1479; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
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 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001563
Spisová značka: 31OdK/386/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Veronika Vojakovičová, narodená: 14.10.1990, bytom:
Rožňavská 316/ 9, 040 11 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova
3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Veronika Vojakovičová, narodená: 14.10.1990, bytom:
Rožňavská 316/ 9, 040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Veronika Vojakovičová, narodená: 14.10.1990, bytom: Rožňavská 316/ 9, 040 11
Košice, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1588/2020 na účet správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1169; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
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splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001564
Spisová značka: 30OdK/383/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Gabriel Cziprusz, narodený: 12.09.1969, bytom: Okružná 3694/
26, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Cziprusz s miestom podnikania: Kyjevská 8, 048
01 Rožňava, IČO: 37 338 811 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.07.2014 , zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Cziprusz, narodený: 12.09.1969, bytom: Okružná 3694/
26, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Gabriel Cziprusz, narodený: 12.09.1969, bytom: Okružná 3694/ 26, 048 01 Rožňava,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Matúš Mihalovič , PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1923.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

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

32

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Matúš Mihalovič , PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2,
071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1579/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Matúš Mihalovič , PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923;
do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
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8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
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26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001565
Spisová značka: 30OdK/384/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Zita Zajacová, narodená: 12.09.1969, bytom: Jakobyho 1680/ 5,
040 01 Košice- Staré Mesto, podnikajúci pod obchodným menom: Zita Zajacová s miestom podnikania: Jakobyho
1680/ 5, 040 01 Košice- Staré Mesto, IČO: 50 615 840 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.01.2017,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zita Zajacová, narodená: 12.09.1969, bytom: Jakobyho 1680/ 5,
040 01 Košice- Staré Mesto.
II.
Zbavuje dlžníka: Zita Zajacová, narodená: 12.09.1969, bytom: Jakobyho 1680/ 5, 040 01 Košice- Staré
Mesto, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice,
značka správcu: S1561.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01
Košice, značka správcu: S1561; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1582/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S1561; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
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trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
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dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001566
Spisová značka: 30OdK/385/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Roman Kotlár, narodený: 06.01.1993, bytom: Hájik 2543/ 15,
052 01 Spišská Nová Ves, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Kotlár, narodený: 06.01.1993, bytom: Hájik 2543/ 15,
052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Roman Kotlár, narodený: 06.01.1993, bytom: Hájik 2543/ 15, 052 01 Spišská Nová
Ves, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Administrateur Judiciaire- Konkursverwalter Manik, so sídlom
kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Administrateur Judiciaire- Konkursverwalter Manik, so sídlom
kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1323; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v
sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1587/2020 na účet správcu
podstaty: Administrateur Judiciaire- Konkursverwalter Manik, so sídlom kancelárie: Národná trieda 4, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1323; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
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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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001567
Spisová značka: 30OdK/386/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Vlasta Makulová, narodená: 09.03.1992, bytom: J. Fabiniho
2740/ 24, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova
3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vlasta Makulová, narodená: 09.03.1992, bytom: J. Fabiniho
2740/ 24, 052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Vlasta Makulová, narodená: 09.03.1992, bytom: J. Fabiniho 2740/ 24, 052 01
Spišská Nová Ves, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1982.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1982; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1586/2020 na účet správcu
podstaty: Mgr. Andrej Fekete, so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1982; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
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rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
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vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
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ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 7.1.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K001568
Spisová značka: 28K/2/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NOFA TRANS SPED SK, s.r.o. IČO: 44
074 221, so sídlom: 943 65 Kamenica nad Hronom 505, ktorého správcom je JUDr. Róbert Hipp, so sídlom Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Róbertovi Hippovi, so sídlom Farská 33/I.p., 949 01 Nitra paušálnu odmenu vo výške
4.600,- eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.1.2021
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K001569
Spisová značka: 27OdK/296/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Varga, nar. 08.07.1961, bytom Obec Tlmače,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto

rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Varga, nar. 08.07.1961, bytom Obec Tlmače.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Richard Schwarz, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.12.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1911/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 28.12.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1911/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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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 § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001570
Spisová značka: 4K/9/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jana Oravcová, nar. 4.7.1968,
bytom Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu : Jana Oravcová, nar. 4.7.1968, bytom Novomeského 3394/13, 058 01
Poprad, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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 Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001571
Spisová značka: 1K/15/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: EV Profi, s.r.o., so sídlom 044 16 Blažice 13, IČO: 46 800 808, právne
zast.: JUDr. IVANA VACULČIAKOVÁ s. r. o., so sídlom Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 52 697 339 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEMI TRADE, s.r.o., so sídlom Masarykova 16, 080 01 Prešov,
IČO: 36 206 261,
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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Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 11.01.2021 o 10.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v
miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é
z dôvodu:
obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001572
Spisová značka: 2K/17/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky
úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát
so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu: NAŠE
FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, o návrhu: ROYAL K spol. s r.o., so sídlom Záhradná 32, Krupina 963 01, IČO: 36 620 408, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz,
advokát so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, na jeho pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
vstup spoločnosti: ROYAL - K spol. s r.o., so sídlom Záhradná 32, Krupina 963 01, IČO:
36 620 408 do konkurzného konania, ako veriteľa úpadcu: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská
17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, namiesto pôvodného veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár,
Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, v celkovom rozsahu pohľadávok 540 €
spolu s príslušenstvom z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001573
Spisová značka: 2K/17/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa-veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky
úrad so sídlom Čsl. Armády 597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát
so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu: NAŠE
FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, o návrhu: Tradičné
družstvo, so sídlom J. Kráľa 21, Zvolen 960 01, IČO: 52 945 715, na jeho pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a, aby do konkurzného konania dlžníka: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670,
Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494 pristúpil veriteľ Tradičné družstvo, so sídlom J. Kráľa 21, Zvolen 960 01,
IČO: 52 945 715.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001574
Spisová značka: 1K/20/2014
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOBE SK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Továrenská 993, 059 01 Spišská Belá, IČO: 45 937 273,
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 11.01.2021 o 10.30 hod. na Okresnom súde Prešov, v
miestnosti č. dv.: 18 je z r u š e n é
z dôvodu:
obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)
Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001575
Spisová značka: 1K/23/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 45 903 638.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001576
Spisová značka: 2K/17/2020
2K/17/2020

Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Prešov navrhovateľa - veriteľa: JUDr. Ľubomír Spodniak, notár, Notársky úrad so sídlom Čsl. Armády
597, 963 01 Krupina, IČO: 42 311 161, právne zastúpený: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: NAŠE FINANČNÉ
DRUŽSTVO, so sídlom Popradská 17/670, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 36 477 494, Vám
oznamuj
e, že pojednávanie určené na deň 14.01.2021 o 13.00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18 je z
rušené
z dôvodu:
obmedzenej slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania.
(Uznesenie vlády SR č. 808 vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.)

Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001577
Spisová značka: 3K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARCER s.r.o., so sídlom Vysoká nad
Kysucou 148, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 47 590 599, správcom ktorého je Ing. Elena Fioleková, so sídlom
kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením položiek zo
súpisu, takto

rozhodol
Správcovi
udeľuje
súhlas
na vylúčenie nasledovného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.: 169/2016 zo dňa 02.09.2016, pod položkou K020188 a to
pohľadávok voči spoločnosti Redizon s.r.o. v likvidácii (pod poradovým číslom 5 až 8):
Peňažná pohľadávka: Celková suma 2.882,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023
13 Čierne, IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OPF2020140001; spisová hodnota majetku: 2.8882,00 eur; dôvod
zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR;
deň zapísania majetku: 22.8.2016,
Peňažná pohľadávka: Celková suma 4.200,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023
13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OF04102014; spisová hodnota majetku: 4.200,00 eur; dôvod
zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR;
deň zapísania majetku: 22.8.2016,
Peňažná pohľadávka: Celková suma 1.800,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023
13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OPF2020140004; spisová hodnota majetku: 1.800,00 eur; dôvod
zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR;
deň zapísania majetku: 22.8.2016,
Peňažná pohľadávka: Celková suma 7.605,00 eur-; dlžník: Redizon s.r.o., so sídlom Čierne 1190, 023
13 Čierne; IČO: 47 769 599; právny dôvod vzniku: OF06112014; spisová hodnota majetku: 7.605,00 eur; dôvod
zapísania majetku: majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. §67 ods. 1 ZKR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zapísania majetku: 22.8.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K001578
Spisová značka: 1OdK/199/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Záslavová, nar. 01.07.1990, trvale bytom Bystrická
cesta 173/3, 034 01 Ružomberok, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Záslavová, nar. 01.07.1990, trvale bytom Bystrická
cesta 173/3, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1849.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 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.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
29.12.2020 vedený pod položkou registra 1038/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi 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.
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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
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K001579
Spisová značka: 1OdS/2/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Laco, nar. 07.05.1964, trvale bytom Moyzesova 939/46,
010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Laco, s miestom podnikania Mníchova Lehota 402, 913 21
Mníchova Lehota, IČO: 40 195 112, správcom ktorého je: Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, v konaní o určení splátkového kalendára, takto
rozhodol

I.
Dlžníkovi: Ján Laco, nar. 07.05.1964, trvale bytom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Ján Laco, s miestom podnikania Mníchova Lehota 402, 913 21 Mníchova
Lehota, IČO: 40 195 112,
určuje
splátkový kalendár, na základe ktorého je povinný zaplatiť počas
nasledujúcich piatich rokov v lehotách podľa § 168f zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, každému jeho nezabezpečenému veriteľovi 100 % z
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z.
II.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom určeným dlžníkovi uspokojené, vrátane dlhov,
ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K001580
Spisová značka: 4K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOPLAST, výrobné družstvo, so sídlom
Horná Štubňa 436, 038 46 Horná Štubňa, IČO: 00 694 886, správcom ktorého je: JUDr. Alena Balážová, so sídlom
kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, v časti o pokračovaní v konaní s právnym nástupcom prihláseného
veriteľa - Messer Slovensko, s. r. o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283, (dňa 31.10.2020
vymazaný z Obchodného registra) takto
rozhodol

V konaní sa p o k r a č u j e
s právnym nástupcom prihláseného veriteľa, ktorým je spoločnosť: Messer
Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852, namiesto veriteľa: Messer
Slovensko, s. r. o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 35 788 283.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Žilina dňa 4.1.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K001581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 2561 m²; obec: Hrubý Šúr; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Hrubý Šúr; číslo LV: 1090; parcela registra „E“; parcelné číslo: 361; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 3800 EUR.
Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA; farba: červená; rok výroby: 2007;
VIN: TMBDW16Y284014585; evid. číslo: SC314BS; stav: primerane opotrebované; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1; súpisová hodnota majetku: 1000 EUR.
Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: štvorkolka Acces Motor Max 5; farba: čierna; rok výroby: 2011; VIN:
RK3FU24170A000562; evid. číslo: SC338AE; stav: nepojazdná; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 250 EUR.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K001582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Dornay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tománkova 3460/5, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/140/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/140/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!
Vyhlásenie ponukového konania
Správca dňom 18.01.2021 vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
162/2020 dňa 21.08.2020 pod č. K063791:
·

hnuteľná vec: mobilný telefón, značka: Akai, rok výroby: neznámy, stav opotrebovanosti: neznámy,
súpisová hodnota: 7,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Podmienky ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „8OdK/140/2020 S 1319 – Ponukové konanie – Mobil – 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 27.01.2021 do 16:00 hod.
Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

Meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko alebo obchodné meno/názov, sídlo a identifikačné číslo, ak
bolo pridelené, záujemcu,
Výšku záujemcom ponúknutej kúpnej ceny za Predmet speňaženia,
Číslo účtu záujemcu v tvare IBAN,
Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.
Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle
správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca
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K001583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25 / 0, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z HLASOVANIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vedenom Okresným súdom Bratislava pod sp. zn. 8K/56/2018 na
majetok úpadcu: One Fashion Outlet 1 s.r.o. v konkurze so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO:
47 248 696 (ďalej len „Úpadca“), zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č.: 89681/B, konanej dňa 23.12.2020
v čase do 16:00 h, hlasovanie per rollam
v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej tiež ako „ZKR“)
Miesto konania: hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej pošty)
Dátum a čas konania: 23.12.2020, do 16:00 h, hlasovanie per rollam (písomne prostredníctvom elektronickej
pošty)
Prítomní:
Hlasovania sa zúčastnili nasledujúci členovia veriteľského výboru:
1. predseda veriteľského výboru: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155, za ktorého koná spoločnosť KORUNA Finance s.r.o., so sídlom Mlynské nivy
56, 821 05 Bratislava, IČO: 35 721 219, na základe Plnomocenstva udeleného dňa 04.05.2020 (ďalej len
„predseda veriteľského výboru“);
2. člen veriteľského výboru: ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo,
IČO: 35 974 249
Program:
Hlasovanie (per rollam) o schválení/neschválení návrhu konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku Úpadcu
tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov predloženého správcom I & R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. (ďalej len „Správca“) zo dňa 08.12.2020.
Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
V nadväznosti na návrh (žiadosť) Správcu zo dňa 08.12.2020, predseda veriteľského výboru v zastúpení spol.
KORUNA Finance s.r.o., písomne zvolal prostredníctvom elektronickej pošty zasadnutie veriteľského výboru, za
účelom hlasovania "per rollam" o vyššie uvedenom bode programu. Na účely uznášaniaschopnosti sa v zmysle
ustanovenia § 38 ods. 3 ZKR hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Dvaja členovia
veriteľského výboru z troch, akceptovali výzvu predsedu veriteľského výboru a vykonali hlasovanie spôsobom "per
rollam".
Na základe vyššie uvedeného, predseda veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
nakoľko dvaja jeho členovia z troch, svoje hlasovacie právo vykonali. Výsledkom hlasovania je zasadnutím
veriteľského výboru prijaté Uznesenie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru využili svoje právo podľa ustanovenia § 38 ods. 2 v spojení s ods. 3 ZKR, keď
o bode programu hlasovali písomne zaslaním svojho hlasu prostredníctvom elektronickej pošty ("per rollam").
Výsledky hlasovania veriteľského výboru:
Za:

2

Zdržal sa:

0

Proti:

0

Uznesenie:
Bolo prijaté Uznesenie v nasledujúcom znení:
„Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku Úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov predložený Správcom zo dňa 08.12.2020.“
Zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre Správcu, jeden pre Okresný
súd Bratislava I a jeden pre predsedu veriteľského výboru.
V Bratislave dňa 23.12.2020
za predsedu veriteľského výboru
Všeobecná úverová banka, a.s.
za ktorú koná: KORUNA Finance s.r.o., zast. Ing. Gustáv Laca, konateľ
Podpis predsedajúceho
Prílohy:
·
·

Hlasovanie - člen VV ASEK TZB, spol. s r.o.
Hlasovanie - predseda Všeobecná úverová banka, a.s., za ktorú koná: KORUNA Finance s.r.o.

K001584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvetoslava Gajdošechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 826, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/325/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/325/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej zložky: 1
Druh súpisovej zložky: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky: Volkswagen Passat, ečv: MA-212DJ, VIN: WVWZZZ3CZCE001630 , osobné motorové
vozidlo, kombi, kategória M1, motorové vozidlo sa nachádza podľa vyjadrenia dlžníka na adrese pobytu dlžníka
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1000,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zápisu: 8.1.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

K001585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekař Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanulova 7, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/25/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/25/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675 správca
konkurznej podstaty dlžníka: Martin Pekař, nar. 12.07.1968, Hanulova 7, 841 01 Bratislava - Dúbravka, v
súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smažáková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bučinova 8698/14, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1954
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/108/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/108/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KRIVANKON k.s., správca dlžníka: Dana Smažáková, nar. 06.12.1954, Bučinova 8698/14, 821 07 Bratislava Vrakuňa, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
V Bratislave, dňa 08.01.2021
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bachratý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2191/42, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/35/2020 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/35/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Bachratý
Peter, nar. 21.08.1965, trv.byt. Cabanova 2191/42, 841 02 Bratislava, sp. zn.: 4OdK/35/2020, a do funkcie
správcu bol ustanovený Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, značka
správcu S1363. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 210/2020 dňa
30.10.2020.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil majetok
väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka: Bachratý Peter, nar. 21.08.1965, trv.byt. Cabanova 2191/42, 841 02 Bratislava sa končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 4Odk/35/2020 zrušuje.
Ing. Marian Mikuš, správca

K001588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačkovič Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 4277 / 12, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/391/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/391/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: JUDr. Ľuboš Kačkovič, MBA, nar.: 1.1.1971, trvale bytom
Vysoká 4277/12, 811 06 Bratislava (ďalej len „dlžník"), v súlade s § 167q, ods. 3 a § 167p ZKR vyhlasujem 1.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2020 zo dňa 30.11.2020 a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iná majetková hodnota

Názov/Popis:
obchodný podiel dlžníka o veľkosti 5.000 Eur na spoločnosti OFFICE LEGAL s.r.o. so sídlom Údernícka 10, 851
01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 810 987 , čo zodpovedá 100% základného imania spoločnosti
Súpisová hodnota:

5.000 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata
Dôvod zapísania:

zoznam majetku dlžníka; výpis z obchodného registra

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku (predmet speňažovania) uskutoční
za najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Predmet speňažovania sa predáva v
stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate.
2. Záväzná ponuka musí obsahovať (i) označenie záujemcu, uvedenie kontaktných údajov záujemcu a čísla
účtu, na ktoré žiada záujemca vrátiť zloženú zálohu, (ii) presné určenie, na ktorý majetok zo súpisu sa
ponuka vzťahuje a (iii) ponuku kúpnej ceny v mene EUR, vyjadrenú slovom aj písmom, a to osobitne ku
každému majetku zo súpisu, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
3. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR).
4. 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 obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie, obchodný podiel – Ľuboš
Kačkovič – 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.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a. s. IBAN SK34 1100 0000 0029 2491 1217. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
7. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie
predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
8. 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 desať dní od
skončenia ponukového konania.
9. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy. Po akceptácii výzvy úspešným záujemcom, uzavrie správca
ako s úspešným záujemcom ponukového konania ako zmluvu o prevode obchodného podielu za
ponúknutú odplatu.
10. 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.
11. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, tel.: 02/59103908, 0902 418 139, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: msutkova@patent-iurist.sk.

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

K001589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 8597 / 8, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1983
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/253/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 21.09.2020, sp. zn. 27OdK/253/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 191/2020 zo dňa 05.10.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Rigová, nar.
29.04.1983, bytom Jedľová 8597/8, 82107 Bratislava - Vrakuňa (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mária Rigová, nar. 29.04.1983, bytom
Jedľová 8597/8, 82107 Bratislava - Vrakuňa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca
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K001590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 047 593
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu BPC, s.r.o., Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO 47 047 593, týmto vyhlasujem piate kolo verejného ponukového konania na predmet
speňažovania, ktorým je podnik úpadcu - bioplynová stanica v Čabradskom Vrbovku tvorený nehnuteľným
majetkom, hnuteľným majetkom, inými majetkovými hodnotami a nesplatenými peňažnými záväzkami. Podrobné
podmienky ponukového konania je možné získať v kancelárii správcu alebo na emailovej adrese
kubik@judrkubik.sk po úhrade nenávratného poplatku 100,- € na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN
SK06 1100 0000 0029 2890 7733. Záväzný návrh v ponukovom konaní musí byť doručený poštou alebo
predložený osobne na adrese JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda najneskôr do 14
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod.
posledného dňa uvedenej lehoty, pričom platí, že pokiaľ posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna,
tak za posledný deň lehoty sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
V Dunajskej Strede dňa 08.01.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K001591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 36/A / 0, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1838, v mene ktorej koná JUDr.
Peter Valachovič, komplementár, reštrukturalizačný správca dlžníka AG PLAY, s.r.o., so sídlom ul. 29 augusta
36/A, 811 09 Bratislava, IČO: 36 778 150 oznamuje, že do správcovského spisu vo veci vedenej Okresným
súdom Bratislava I, pod sp. zn.: 27R/2/2020, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D,
821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno
dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom: valachovic@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 08.01.2021
P-V, k.s.
Reštrukturalizačný správca
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K001592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matucha Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulíkova 2682 / 13, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/130/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/130/2020
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 majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K001593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matucha Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulíkova 2682 / 13, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/130/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/130/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej 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 majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
oddelenej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K001594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karel Jurzykowski
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5983/4, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/399/2020 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/399/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca dlžníka Karel Jurzykowski,
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nar. 27.03.1983, trv. bytom Mlynská 5983/4, 841 07 Bratislava, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok dlžníka
zapísal prihlášku veriteľa, ktorá bola doručená po základnej prihlasovacej lehote:
Prihláška veriteľa:

TELERVIS PLUS, a. s., IČO: 35717769

ulica: Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava,
štát:

Slovenská republika

Výška pohľadávky:
Poradové číslo:

376,38 eur
3)

V Bratislave dňa 08.01.2021, JUDr. Ján Benčura, správca

K001595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Krkošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintavská 3102/22, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/472/2020 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/472/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

1

Pohľadávka z účtu

Dlžník/Banka

Číslo účtu

SLSP, a.s., Tomáśikova 48, SK45 0900 0000
832 37 Bratislava
0006 3435 4070

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota majetku

1/1

EUR

99,58 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K001596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Syslia 27 / 0, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 787 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: WORLD INSURANCE CONSULTING, s.r.o., so sídlom Syslia 27, 821 05
Bratislava, IČO: 35 787 872, týmto na základe písomného súhlasu Slovenskej konsolidačnej, a.s., sídlom
Cintorínska 21, Bratislava ako príslušného orgánu zo dňa 14.12.2020, doručeného správcovi dňa 16.12.2020 v
zmysle ustanovenia § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky
MSSR č. 665/2005 Z. z. uverejňujem zmenu súpisu všeobecnej podstaty, predmetom ktorej je vylúčenie súpisovej
zložky majetku zo súpisu nasledovne:
Opis vylúčenej súpisovej zložky majetku:
Cenné papiere spísané do súpisu všeobecnej podstaty pod položkou č. 2 (súpis publikovaný v obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 50/2016 dňa 14. marca 2016), a to:
cenný papier: druh - kmeňová akcia na meno, listinná podoba, menovitá hodnota: 33193,918874 €, číslo emisie:
LP0000101926, emitent: WAZARI, a.s., Dunajská 14, 90044 Tomášov v súčasnosti BANKERS TRUST
CORPORATION a.s., Lipová 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 36 532 533, podiel 1/1, celkový počet CP: 35,
súpisová hodnota celkového počtu CP: 12.613,00 €
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu:
V zmysle § 81 ods. 1 ZoKR platí: Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť.
Správca uvádza, že súpisovú zložku majetku nie je možné speňažiť, nakoľko prevoditeľnosť CP je viazaná na
súhlas predstavenstva spoločnosti BANKERS TRUST CORPORATION a.s. v postavení emitenta, ktorá
neposkytuje žiadnu súčinnosť a je dlhodobo nečinnou spoločnosťou.
Správca následne požiadal o udelenie súhlasu s vylúčením súpisovej zložky majetku zo súpisu v súlade s § 81
ZoKR, pričom tento mu bol zo strany Slovenskej konsolidačnej, a.s., sídlom Cintorínska 21, Bratislava ako
príslušného orgánu udelený dňa 14.12.2020, doručený správcovi dňa 16.12.2020.
Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: 17.12.2020
Poučenie:
V zmysle § 81 ods. 3 a ods. 5 ZoKR platí: Majetok vylúčený podľa odseku 1 správca na požiadanie prevedie na
ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie
majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa
nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia
oznamu podľa odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.
Vzhľadom na uvedené týmto oznamujem veriteľom prihlásenej pohľadávky, že v prípade záujmu
o majetok vylúčený zo súpisu je potrebné kontaktovať správcu elektronicky na adrese elektronickej pošty
misik@akmisik.sk, a to najneskôr do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
JUDr. Michal Mišík, správca

K001597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Haňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová pri Senci 266, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1962
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/54/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/54/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Marta Haňová, nar. 14.01.1962, trvale bytom Kraľová pri Senci 266, 900 50 Kraľová
pri Senci (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn.
37OdK/54/2017 týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
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3. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 - 2 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 145/2020 zo dňa 29.07.2020 pod položkou K058563.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 37OdK/54/2017 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku, pričom ponúknutá resp. navrhovaná kúpna
cena nemôže byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, ktorá je zverejnená v Obchodnom vestníku č. 145/2020
zo dňa 29.07.2020 pod položkou K058563
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d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Víťaza ponukového konania správca e-mailom vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky, najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave, dňa 08.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1970
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/89/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/89/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Iveta Knapíková, nar. 19.08.1970, trvale bytom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava (ďalej len
„Úpadca“) v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č.
1-4 v súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 75/2019 zo dňa 16.04.2019 pod položkou
K032044 prestáva podliehať konkurzu, nakoľko sa tento majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní.

V Bratislave, dňa 08.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Knapíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1970
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/89/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Iveta
Knapíková, nar. 19.08.1970, trvale bytom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Bratislave, 08.01.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 50, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/403/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/403/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vojtech Danihel, nar. 29.04.1966, Kuchyňa 50,
Kuchyňa 900 52, Slovenská republika, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamujem, že preskúmaním pomerov dlžníka som nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Andrea Hríňová
správca dlžníka

K001601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 50, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1966
Obchodné meno správcu:
Správca - Hríňová Andrea, JUDr.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/403/2020 S1981
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/403/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
JUDr. Andrea Hríňová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vojtech Danihel, nar. 29.04.1966, Kuchyňa 50,
Kuchyňa 900 52, Slovenská republika, občan SR, 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 majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do oddelenej
podstaty:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Andrea Hríňová, správca

K001602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 35744987, so
sídlom Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 16.02.2021 o 10:00 hod. na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s
nasledovným programom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. prezentácia a otvorenie,
2. voľba jedného zástupcu veriteľov,
3. rozhodovanie o výmene správcu,
4. záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K001603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PeMa - Tech, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eszterházyovcov 1554/27, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 202 428
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu PeMa - Tech, s.r.o., IČO: 48202428, so sídlom
Eszterházyovcov 1554/27 924 01 Galanta, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.02.2021 o
10:00 hod. na 1.p. budovy na adrese Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda s nasledovným
programom:
1. prezentácia a otvorenie,
2. voľba jedného zástupcu veriteľov,
3. záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti; právnické osoby predložia aj výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

K001604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šimonovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šefánikova 702/15, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/111/2020 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/111/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda, ustanovený do funkcie správcu
dlžníka Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale bytom Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, uznesením
Okresného súdu Trnava č.k. 26OdK/1112020 zo dňa 05.01.2020 týmto oznamujem, že do správcovského spisu
vedeného v konkurznej veci dlžníka môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30
hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539
351.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Dunajskej Strede dňa 08.01.2021
JUDr. Peter Kubik, správca

K001605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GROW, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 280, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 700
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 39K/7/2007 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
39K/7/2007
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu GROW, a.s. v konkurze, sídlo: 925 83 Žihárec 280, IČO: 31 412 700,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10353/T (ďalej len „Úpadca“), v súlade
s ust. § 96, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej
podstate zabezpečeného veriteľa: SLovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava (ďalej len
„Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty tohto
zabezpečeného veriteľa. Správca týmto zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa.
V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V Trnave, dňa 08.01.2020
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K001606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Chladná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 994, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/104/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/104/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Valéria Chladná, nar. 20.11.1970, bytom 925 71
Trnovec nad Váhom č. 994, oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/104/2020 S1946 je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do
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15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K001607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Chladná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnovec nad Váhom 994, 925 71 Trnovec nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/104/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/104/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Valéria Chladná, nar. 20.11.1970, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom č. 994, ďalej len „dlžník“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/104/2020 zo dňa 16.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Valéria Chladná, nar. 20.11.1970, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom č.
994, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
26OdK/104/2020 dated 16th of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.12.2020. Dňom
24.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 23rd of December 2020. Bankruptcy was declared
on 24th of December 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
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 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing 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).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
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pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún, so sídlom kancelárie Potočná
15, 909 01 Skalica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, 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).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
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7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication 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).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim 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).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K001608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhes Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/377/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/377/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca úpadcu Matej Mehés, narodený 21.06.1952, trvale bytom Smetanov háj
290/24, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúci pod obchodným menom Matej Mehés, IČO: 41 891 881, s miestom
podnikania Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
05.02.2013, , v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Paulínska
24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod a od 12:30 hod do
15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0911 114 624.

K001609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhes Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1952
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/377/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/377/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca Matej Mehés, narodený 21.06.1952, trvale bytom Smetanov háj 290/24, 929
01 Dunajská Streda, podnikajúci pod obchodným menom Matej Mehés, IČO: 41 891 881, s miestom podnikania
Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.02.2013, ,
týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN:
SK4602000000003211965551 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a
s poznámkou: Matej Mehés.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K001610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Méhes Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/377/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/377/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu Matej Mehés, narodený 21.06.1952, trvale bytom Smetanov háj
290/24, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúci pod obchodným menom Matej Mehés, IČO: 41 891 881, s miestom
podnikania Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
05.02.2013, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/377/2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 248/2020 dňa 28.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovený JUDr. Hana Sopko, LL. M.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of Matej Mehés, born on 21th june 1952, Smetanov háj 290/24, 929 01
Dunajská Streda, business name Matej Mehés, IČO: 41 891 881, Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda,
terminated business activity 05th februar 2013, our duty is to inform you, that District Court in Trnava, sp. zn.
36OdK/377/2020 published in the Commercial bulletin No. 248/2020 on 28.12.2020 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Hana Sopko, LL.M. as the administrator (the legal guardian of the
bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
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Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
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c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
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unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca (administrator)

K001611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 11/356, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015
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Výmaz poznámky o spornom zápise

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

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

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

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

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

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

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

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

K001612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Černeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradište pod Vrátnom 203, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/254/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, oznamuje, že v zmysle ust. § 167v, ods.
1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu v Trnave,
sp.zn.: 25OdK/254/2020 zo dňa 13.08.2020, na majetok dlžníka:
Zdenka Černeková, nar. 06.08.1987, trvale bytom 906 12 Hradište pod Vrátnom 203, podnikajúceho pod
obchodným menom Zdenka Černeková, IČO: 50 180 339, s miestom podnikania 906 12 Hradište pod Vrátnom
203.
Týmto oznámením, zverejneným v obchodnom vestníku, sa konkurz podľa § 167v, ods. 1) druhá veta, ZoKR,
zrušuje.
Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZoKR, zaniká funkcia správcu a zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods.
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K001613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glossová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 0, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
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Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2020/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr.Viola Dudáková, správca dlžníka Helena Glossová, nar.17.081964, bytom Piešťany vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty vedený v súpise. Typ súpisovej zložky
majetku: Pozemok -popis: pozemok je zapísaný na LV č.10962, Okresného úradu Piešťany,katastrálny odbor pre
obec Piešťany,katastrálne územie Piešťany ako parcela registra"E" - parc.č.184 vo výmere 38m2 ostatné plochy v
podiele 1/3.Súpisová hodnota majetku 1 000,-EUR( 30126,-Sk) Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „Verejné ponukové konanie 36OdK/279/2020 – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie
ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí
byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky nie je stanovená.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, č.účtu 302155673 . Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
nebude v plnom rozsahu zložená najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa
neprihliada. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti
ponúk rozhodne žreb správcu. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh zmluvy
podpísaný správcom s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný
zmluvu podpísať. Nepodpísanie zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie zmluvy a teda zmarenie
verejného ponukového konania. 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. Náklady vykonania zmien v
príslušnej evidencii a akékoľvek iné administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude
znášať kupujúci. Právo úspešného účastníka na uzavretie zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým,
že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom ponukového konania, t. j. od dátumu otvárania obálok. Neúspešným účastníkom
bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak
oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená
do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou.Neúspešným účastníkom bude
záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená
osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5)
dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi
oznámia platobné údaje.

V Šamoríne 11.01.2021

JUDr.Viola Dudáková správca

K001614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Karnošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 284, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdS/5/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdS/5/2020
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36OdS/5/2020 zo dňa 04.11.2020, publikovaný v Obchodnom vestníku č.
217/2020 zo dňa 10.11.2020 súd rozhodol o poskytnutí ochrany dlžníkovi Monika Karnošová, nar. 13.04.1976,
bytom 906 45 Štefanov 284 pred veriteľmi v súlade s § 168 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“).
Správca preskúmal pomery dlžníka v súlade s §166i ZKR a vykonal šetrenia ohľadne majetku a záväzkov pre
potreby zostavenia splátkového kalendára dlžníka Monika Karnošová, nar. 13.04.1976, bytom 906 45 Štefanov
284.
Správca následne v súlade s § 168d ZKR oznamuje, že zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento
upokojenia nezabezpečených veriteľov podľa návrhu splátkového kalendára je vo výške 60,77 %.
Poučenie:
Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu splátkového kalendára. Každý veriteľ, ktorá môže byť
splátkových kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami
veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie
dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh kalendára v prospech veriteľov.
V Dun. Strede, dňa 02.01.2021
JUDr. Marieta Katona – správca

K001615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 392, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/263/2019 S1746-69
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka Monika Stojková, nar. 19.09.1972, bytom 925 09 Košúty, týmto v zmysle §167v ods. 1 zákona
NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 8. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K001616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/209/2019 S1746-44
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Karol Lakatos, nar. 28.05.1969, bytom Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača, týmto v zmysle
§167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 8. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K001617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danišovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 230, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/115/2020 S1746-64
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/115/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Dušan Danišovič, nar. 21.09.1960, trvale bytom 919 61 Ružindol 230, vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise majetku:
Predmet predaja
1. Položka č. 4 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
2. Položka č. 5 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 253 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
3. Položka č. 6 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/18,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
4. Položka č. 7 Súpisu majetku:
Nehnuteľnosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok reg. C parc. č. 1729/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 53 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/90,
zapísaná na LV č. 2408, kat. úz. Boleráz, obec Boleráz, okres Trnava, Slovenská republika
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva nehnuteľnosti ako súbor, v stave, v akom sa nachádzajú. Správca nezaručuje žiadnu
vlastnosť predmetu prevodu, právny ani skutkový stav, záujemca predmet prevodu nadobúda na vlastné
riziko.
2. Úspešný záujemca hradí všetky poplatky spojené alebo súvisiace s prevodom nehnuteľností na
nadobúdateľa.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu v
zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 36OdK/115/2020 – NEOTVÁRAŤ!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. febuára 2021 vrátane, pričom najneskôr v posledný deň lehoty
musí byť ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu
dátum narodenia), údaj o rodinnom stave, adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade zálohy je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu-fyzickej osoby alebo
obchodné meno záujemcu-právnickej osoby.
Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä z dôvodu nízkej ponúknutej ceny.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí zmluvu o prevode nehnuteľností. V prípade, že zmluva nebude
uzatvorená do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového
konania, alebo rozhodne o inom postupe. V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú
zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu =100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 9. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščasnovičová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2019 S1746-84
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Veronika Ščasnovičová, nar. 15.04.1988, bytom Robotnícka 1252/13, 917 01 Trnava, týmto
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu zapísaného v Súpise
majetku všeobecnej podstaty:
Predmet predaja
Položka č. 2 Súpisu všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec
Kôň Norik, farba hnedá, živ. č. 320
Dátum narodenia: 09/2007
Súpisová hodnota: =1.000,- €
Podmienky ponukového konania
1. Správca predáva predmet predaja v stave, v akom sa nachádza. Správca nezaručuje žiadnu vlastnosť,
faktický ani právny stav predmetu predaja.
2. Úspešný nadobúdateľ hradí všetky poplatky spojené s prevodom vlastníctva predmetu predaja a náklady
na prevzatie predmetu predaja do svojej držby.
3. Správca si vyhradzuje právo zmeniť podmienky ponukového konania alebo ponukové konanie zrušiť.
Pravidlá predkladania ponúk
1. Ponuky na kúpu sa predkladajú v písomnej podobe osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu
v zalepenej obálke označenej nápisom „Ponukové konanie 28OdK/104/2019 – neotvárať!“.
2. Lehota na predkladanie ponúk je do 5. februára 2021, pričom najneskôr v posledný deň lehoty musí byť
ponuka doručená predpísaným spôsobom.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu:
· v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo (v prípade občana iného štátu dátum narodenia),
adresu trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu,
· v prípade právnickej osoby názov, sídlo, IČO, DIČ, kópiu výpisu z registra, v ktorom je právnická osoba
zapísaná,
· telefonický kontakt na záujemcu,
b. označenie predmetu predaja, ktorého sa ponuka týka, napríklad jeho poradovým číslom v súpise majetku,
c. návrh kúpnej ceny v mene euro,
d. prehlásenie záujemcu o súhlase so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania,
e. podpis záujemcu.
4. Najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť na účet správcu č.
SK21 8330 0000 0029 0112 1984 zálohu na kúpnu cenu v plnej výške predloženej ponuky. Do poznámky
k úhrade je potrebné uviesť číslo konania a meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné
meno/názov záujemcu – právnickej osoby.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí doručené ponuky do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
2. Správca neprihliadne na ponuky, ktoré nebudú spĺňať Podmienky ponukového konania a Pravidlá
predkladania ponúk.
3. Úspešným záujemcom bude ten, kto predloží najvyššiu ponuku.
4. V prípade rovnosti najvyšších ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, najmä ak ponúknutá cena bude nižšia ako 40 %
súpisovej hodnoty predmetu predaja.
6. Správca bude informovať o výsledku ponukového konania iba úspešného záujemcu.
7. Správca vráti neúspešným záujemcom zloženú zálohu na kúpnu cenu do 5 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
8. S úspešným záujemcom správca uzatvorí kúpnu zmluvu. V prípade, že kúpna zmluva nebude uzatvorená
do 14 dní od vyhodnotenia ponukového konania, správca vyhlási nové kolo ponukového konania.
V takom prípade správca vráti úspešnému záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu zníženú o sumu
=100,- €, ktorá ako zmluvná pokuta prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V Sládkovičove 9. januára 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K001619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korman Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 709 / 61, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/182/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/182/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Vladimír Korman, narodený 04.08.1963, trvale bytom Štefánikova 709/61, 905 01 Senica (ďalej aj
ako len „Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení
nezistil žiadny iný majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa
§ 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K001620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zöld Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holice 35, 930 34 Holice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/218/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/218/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Štefan Zöld, narodený 31.05.1973, trvale bytom 930 34 Holice 35 (ďalej aj ako len „Dlžník“),
podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka
sa KONČÍ. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K001621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriho Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1052 / 3, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/19/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu
Ladislav Kriho, narodený 01.11.1962, trvale bytom Hviezdoslavova 1052/3, 922 03 Vrbové v konkurze vedenom
Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 26OdK/19/2020

vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania

na speňaženie nehnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 208/2020 zo dňa 28.10.2020 pod K077618 pod poradovým číslom 1 ako:

Por.
Popis
č.
1

Súpisová
hodnota (€)

spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 2/10 k pozemku registra E č. 241 o výmere 84 m2, druh pozemku: 200,00
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záhrada, nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Šípkové, obec Šípkové, okres Piešťany, na LV č. 1033

(ďalej len „nehnuteľná vec“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehota na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ LADISLAV KRIHO – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr v posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa neprihliadne tiež vtedy,
ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením kúpnej
zmluvy so správcom.
5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie nehnuteľných vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty (t.j. presné označenie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

99

Obchodný vestník 7/2021

d.
e.
f.
g.

h.
i.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

spoluvlastníckeho podielu a presné a kompletné označenie nehnuteľnosti); odkaz na
zverejnenie súťažných podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
nepostačuje
návrh kúpnej ceny nehnuteľnej veci ponúkanej vo verejnom ponukovom konaní v eurách
aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK54 0200 0000 0042 3138
2251 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Ladislav Kriho“.

inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
cenu za predmet ponuky. Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť aj bez udania dôvodu, najmä
v prípade, ak vyhodnotí ponúknutú kúpnu cenu ako neprimerane nízku.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
kúpnej zmluvy a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo nenahradí náklady vzniknuté správcovi podľa čl.
VI ods. 2 týchto súťažných podmienok v lehote a spôsobom určeným správcom, má úpadca voči
takémuto víťaznému záujemcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.
Zmluvná pokuta je v takom prípade príjmom všeobecnej podstaty úpadcu.
VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku nehnuteľnej veci. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
nehnuteľnej veci najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno
objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na adresu sopko.peter@gmail.com
s uvedením špecifikácie nehnuteľnej veci, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca. Náklady spojené
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s úradným osvedčovaním podpisov na kúpnej zmluve a náklady na správny poplatok za vklad
vlastníckeho práva podľa kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností v sume 66 € sa zaväzuje uhradiť
kupujúci, priamo správcovi.
3. Nehnuteľná vec sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že nehnuteľná vec môže vykazovať faktické alebo
právne vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke nehnuteľnej veci, pričom záujemca sa
zaväzuje, že si neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo
úpadcovi a nehnuteľné veci kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca

K001622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murányi Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/249/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/249/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Zoltán Murányi, narodený 16.05.1959, trvale bytom 929 01 Dunajská Streda (ďalej aj ako len
„Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny
iný majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2
zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku
Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K001623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca
oznamuje,
že
zapísal
do
zoznamu
pohľadávok
úpadcu
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. v konkurze, so sídlom Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, sp.
zn. 25K/3/2020 nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok:
528.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 22.263,30 EUR;
529.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 233,15 EUR;
530.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 4: pohľadávka č. 3
v celkovej výške 3.651,94 EUR;
531.
pohľadávka veriteľa Mgr. Alexander Antipov, bytom Kalinčiakova 43, 917 01 Trnava, SR,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.467,17 EUR;
532.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 5: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 6.030,50 EUR;
533.
pohľadávka veriteľa Ľuboš Boris, bytom Bučany 698, Bučany, SR, prihlásená samostatnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.952,20 EUR;
534.
pohľadávka veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 2: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 1.725,08 EUR;
535.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
536.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.308,- EUR;
537.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 636,- EUR;
538.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 4: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
539.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 5: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.416,- EUR;
540.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 6: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
541.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 7: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 312,- EUR;
542.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 8: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.380,- EUR;
543.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 9: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.140,- EUR;
544.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 10: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.388,- EUR;
545.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 11: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 276,- EUR;
546.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 12: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 252,- EUR;
547.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 13: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 338,93 EUR;
548.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 14: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 276,- EUR;
549.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 15: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 784,84 EUR;
550.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 16: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 156,- EUR;
551.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 17: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 168,- EUR;
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552.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 18: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 696,- EUR;
553.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 19: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
554.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 20: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 725,24 EUR;
555.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 21: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 240,- EUR;
556.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 22: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
557.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 23: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 288,- EUR;
558.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 24: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 168,- EUR;
559.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 25: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 336,- EUR;
560.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 26: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.668,- EUR;
561.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 27: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.536,- EUR;
562.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 28: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 168,- EUR;
563.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 29: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 168,- EUR;
564.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 30: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 648,- EUR;
565.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 31: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 588,- EUR;
566.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 32: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 708,- EUR;
567.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 33: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 372,- EUR;
568.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 34: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
569.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 35: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 468,- EUR;
570.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 36: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 648,- EUR;
571.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 37: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 192,- EUR;
572.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 38: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.296,- EUR;
573.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 39: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
574.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 40: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.440,- EUR;
575.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 41: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 336,44 EUR;
576.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 42: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 744,- EUR;
577.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 43: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 576,- EUR;
578.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 44: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 684,- EUR;
579.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 45: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 732,- EUR;
580.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 46: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 679,06 EUR;
581.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 47: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
582.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
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prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 48: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 708,- EUR;
583.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 49: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 420,- EUR;
584.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 50: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 156,- EUR;
585.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 51: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.356,- EUR;
586.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 52: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 324,- EUR;
587.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 53: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 660,- EUR;
588.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 54: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 156,- EUR;
589.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 55: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 192,- EUR;
590.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 56: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
591.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 57: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 696,- EUR;
592.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 58: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 408,- EUR;
593.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 59: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 156,- EUR;
594.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 60: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.476,- EUR;
595.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 61: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 360,- EUR;
596.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 62: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
597.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 63: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
598.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 64: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 180,- EUR;
599.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 65: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 348,- EUR;
600.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 66: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 300,- EUR;
601.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 67: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 552,- EUR;
602.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 68: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 552,- EUR;
603.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 69: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 252,- EUR;
604.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 70: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 432,- EUR;
605.
pohľadávka veriteľa Almatrans, s.r.o., so sídlom Mierová 7, 934 01 Levice, IČO: 34 152 873,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 71: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 480,- EUR;
606.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 6: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 10.410,60 EUR;
607.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 6: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 34.445,10 EUR;
608.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 7: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 4.550,75 EUR;
609.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 7: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 2.712,66 EUR;
610.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
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1.103,04 EUR;
611.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
1.264,11 EUR;
612.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
2.010,43 EUR;
613.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
2.004,43 EUR;
614.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
1.103,04 EUR;
615.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
1.103,04 EUR;
616.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške
1.922,29 EUR;
617.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške
1.863,10 EUR;
618.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške
276,80 EUR;
619.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 10 v celkovej
výške 904,06 EUR;
620.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 11 v celkovej
výške 885,37 EUR;
621.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 12 v celkovej
výške 901,38 EUR;
622.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 13 v celkovej
výške 821,59 EUR;
623.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 14 v celkovej
výške 1.925,22 EUR;
624.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 15 v celkovej
výške 240,48 EUR;
625.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 16 v celkovej
výške 820,42 EUR;
626.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 17 v celkovej
výške 1.217,40 EUR;
627.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 18 v celkovej
výške 240,48 EUR;
628.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 19 v celkovej
výške 480,96 EUR;
629.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 20 v celkovej
výške 961,92 EUR;
630.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 21 v celkovej
výške 601,20 EUR;
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631.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 22 v celkovej
výške 360,72 EUR;
632.
pohľadávka veriteľa NAJPI a.s., so sídlom Kaplinské pole 20, 905 01 Senica, IČO: 35 825 472,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 23 v celkovej
výške 240,48 EUR;
633.
pohľadávka veriteľa SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36 785
512, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 877,26 EUR;
634.
pohľadávka veriteľa SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36 785
512, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 375,52 EUR;
635.
pohľadávka veriteľa Ondrej Galgóci, bytom Dedinská 112, 917 05 Trnava – Modranka,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.001,22 EUR;
636.
pohľadávka veriteľa Ondrej Galgóci, bytom Dedinská 112, 917 05 Trnava – Modranka,
prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.123,91 EUR;
637.
pohľadávka veriteľa Zdenko Urban, bytom Nová 266/28, 919 21 Zeleneč, prihlásená
samostatnou prihláškou pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 900,82 EUR;
638.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 8: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 8.502,65 EUR;
639.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 8: pohľadávka č. 2 v
celkovej výške 83,90 EUR,
640.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 9: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 17.866,53 EUR,
641.
pohľadávka veriteľa MEDI RELAX M+M s.r.o., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO:
35 772 786, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
12.732,46 EUR,
642.
pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, IČO: 424995000012, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.204,24 EUR,
643.
pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, IČO: 424995000012, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1:
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 362,64 EUR,
644.
pohľadávka veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 10: pohľadávka č. 1 v
celkovej výške 3.782,15 EUR,
645.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
1.049,76 EUR;
646.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
879,68 EUR;
647.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
697,70 EUR;
648.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
402,82 EUR;
649.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
9,60 EUR;
650.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
4,80 EUR;
651.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške
19,20 EUR;
652.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
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prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške
28,80 EUR;
653.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške
1.708,54 EUR;
654.
pohľadávka veriteľa Stanislav Leffer, bytom Ulica gen. Goliána 6016/37, 917 01 Trnava,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 10 v celkovej
výške 57,60 EUR;
655.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 584,40
EUR;
656.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 529,46
EUR;
657.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 484,70
EUR;
658.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 160,04
EUR;
659.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 4,80 EUR;
660.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 4,80 EUR;
661.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 38,40
EUR;
662.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 28,80
EUR;
663.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške 270,61
EUR;
664.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 10 v celkovej výške 62,40
EUR;
665.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 11 v celkovej výške 9,60
EUR;
666.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 12 v celkovej výške 14,40
EUR;
667.
pohľadávka veriteľa Jaroslav Holúbek, bytom Ružindol 15, 919 61 Ružindol, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 13 v celkovej výške 33,60
EUR;
668.
pohľadávka veriteľa KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por.
č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 27.634,75 EUR,
669.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
553,03 EUR;
670.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
510,08 EUR;
671.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
454,84 EUR;
672.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške
134,56 EUR;
673.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
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prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške
4,80 EUR;
674.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške
33,60 EUR;
675.
pohľadávka veriteľa Peter Ščibravý, bytom Marka Čulena 770/9, 919 27 Dolné Lovčice,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške
28,80 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K001624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Premt s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skladová 1 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 444 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Černek
Sídlo správcu:
Hlavná 31, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2020 S1962
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca týmto oznamom zverejňuje súpis oddelenej zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242,a to
nasledovne:

Číslo súpisovej položky : 1
Druh nehnuteľnosti : Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2 : 1066
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 5812
Parcelné číslo: 3366/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 86 090,16
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017
uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2").
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.0.2017 Okresným
úradom Trnava - katastrálny odbor..
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 5812 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/7 Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1066 m2, par.
č. 3366/8, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1507 m2, b)stavba: postavená na pr. č. 3366/7, bez súpisného čísla, popis stavby: sklad,
Vlastníkom zálohu a Záložcom je je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
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Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Číslo súpisovej položky : 2
Druh nehnuteľnosti : Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2 : 1507
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 5812
Parcelné číslo: 3366/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 121.705,32
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017
uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2").
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.0.2017 Okresným
úradom Trnava - katastrálny odbor..
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 5812 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/7 Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1066 m2, par.
č. 3366/8, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1507 m2, b)stavba: postavená na pr. č. 3366/7, bez súpisného čísla, popis stavby: sklad,
Vlastníkom zálohu a Záložcom je je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Číslo súpisovej položky : 3
Druh nehnuteľnosti : Stavba
Popis : Sklad bez súpisného čísla postavený na parcele č. 3366/7 v podiele 1/1
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 5812
Parcelné číslo: 3366/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 450.377,47
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017
uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2").
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.0.2017 Okresným
úradom Trnava - katastrálny odbor..
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 5812 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/7 Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1066 m2, par.
č. 3366/8, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1507 m2, b)stavba: postavená na pr. č. 3366/7, bez súpisného čísla, popis stavby: sklad,
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Vlastníkom zálohu a Záložcom je je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Číslo súpisovej položky : 4
Druh nehnuteľnosti : Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2 : 99
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 6377
Parcelné číslo: 3366/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 3.997,62
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017
uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2").
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.03.2017
Okresným úradom Trnava - katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 6377 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/2, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 99 m2, par. č.
3366/18, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 471 m2, par. č. 3382/12, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 663 m2, Vlastníkom
zálohu a Záložcom v podiele ½ je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Číslo súpisovej položky : 5
Druh nehnuteľnosti : Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2 : 471
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
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Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 6377
Parcelné číslo: 3366/18
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 19.018,98
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Opis zabezpečovacieho práva Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017
uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2").
Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.03.2017
Okresným úradom Trnava - katastrálny odbor. Záložné právo vzniklo registráciou.
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 6377 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/2, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 99 m2, par. č.
3366/18, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 471 m2, par. č. 3382/12, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 663 m2, Vlastníkom
zálohu a Záložcom v podiele ½ je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Číslo súpisovej položky : 6
Druh nehnuteľnosti : Pozemok
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2 : 663
Štát: Slovenská republika
Obec: Trnava
Názov katastrálneho územia: Trnava
Číslo listu vlastníctva: 6377
Parcelné číslo: 3366/12
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota v eur: 26.771,94
Názov zabezpečeného veriteľa:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 -Michle, Česká republika, IČO : 649 48 242
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo 000219E/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017 uzatvorenou medzi spoločnosťou Premt
s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
1552/T ako záložcom a Veriteľom ako záložným veriteľom (ďalej len ,,Záložná zmluva 2"). Záložné právo vzniklo zápisom v katastri
nehnuteľnosti pod číslom V - 1753/2017 ako prvé v poradí, vklad povolený dňa 31.03.2017 Okresným úradom Trnava - katastrálny odbor.
Záložné právo vzniklo registráciou.
Predmetom záložného práva v zmysle čl. III ods. 1 Záložnej zmluvy 2 sú: nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava, obec TRNAVA, okres
Trnava, zapísané na LV č. 6377 a to: a) pozemky - parcely registra „C" par. č. 3366/2, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 99 m2, par. č.
3366/18, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 471 m2, par. č. 3382/12, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 663 m2, Vlastníkom
zálohu a Záložcom v podiele ½ je Premt s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T.
Opis zabezpečenej pohľadávky: Pohľadávka vznikla zo Zmluvy o kontokorentnom úvere číslo: 000219/CORP/2017 zo dňa 09.03.2017, v
znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.04.2018 (ďalej aj „Zmluva o úvere"), uzatvorenej medzi spoločnosťou Premt, s.r.o., so sídlom: Skladová 1, 917
01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1552/T ako klientom (ďalej aj
„Dlžník") a veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ:
649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, pričom bankové činnosti na území
Slovenskej republiky vykonáva prostredníctvom pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Po, vložka
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čislo: 2310/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 37
Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 05.01.2021
Výška zabezpečenej pohľadávky : 669,462,94 Eur
Výška zabezpečenej sumy : 800.000 Eur
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm a) majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu,

Mgr. Michal Černek
správca

K001625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Meliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 960, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/444/2020 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/444/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka – Juraj Meliš, nar. 07.12.1990, trvale bytom: 913 32 Dolná Súča 960,
týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa – BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831
04 Bratislava, IČO: 47 967 692, a to v celkovej výške 966,10 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zigo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1960
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Zigo-ZKF ELEKTRO / Miroslav Zigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Školská 232/4, 017 01 Považská Bystrica / Školská 232/4, 017 01 Považská
Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 885 750 / 24.09.1960 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/292/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/292/2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné majetkové právo:
Popis inej majetkovej hodnoty: obchodný podiel vo výške 100 % zodpovedajúci peňažnému vkladu vo výške
6.640,- EURO v obchodnej spoločnosti ACL Slovakia s.r.o., Centrum 2795, Považská Bystrica 017 01, IČO: 43
937 179
Verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota registrovaná: obchodný register Okresné súdu Trenčín, oddiel
Sro, vložka č. 34629/R
suma: 1.000,mena: EURO
súpisová hodnota majetku: 1.000,- EURO
Deň vylúčenia: 08.01.2020
Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní

K001627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze , IČO: 31603823, Teplárenská 2/0, 97101 Prievidza ( ďalej
len „ Úpadca“) v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Ing Mário
Klopan. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľský výbor, dotknutého
zabezpečeného veriteľa a veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Termín na nahliadnutie do
zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom: pinter@akpinter.sk alebo telefonicky na
čísle: +421 905661269

K001628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 308 / 3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/632/2019 S1706
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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40OdK/632/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Marta Pastorková, nar.
04.04.1977, trvale bytom Mierová 308/3, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n 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“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmet predaja
Predmetom predaja sú spoluvlastnícke podiely Dlžníka na pozemkoch, ktoré boli zverejnené dňa 07.12.2020 v
Obchodnom vestníku č. 235/2020, pod položkou K088017, a spoluvlastnícky podiel k bytu zverejnený dňa
08.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 4/2021, pod položkou K000671.
Podmienky ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 40OdK/632/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 1. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny osobitne pre každú položku majetku uvedenú v súpise všeobecnej
podstaty;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania (na tento účel sa ponukové konanie považuje za skončené
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk). V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k spoluvlastníckemu podielu na pozemkoch/k bytu.
V Bánovciach nad Bebravou, 08.01.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K001629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivo Jančovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. H. Gavloviča 146 / 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1966
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/408/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/408/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 1.7.2020 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 27.11.2020 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní
žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Ivo Jančovič, nar. 20. marca 1966, trvale bytom Ulica
A. H. Gavloviča 146/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ivo Jančovič Čivo, IČO
31 049 893, s miestom podnikania Ulica A. H. Gavloviča 146/22, 971 01 Prievidza končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ing. Ivo Jančovič, nar. 20. marca 1966, trvale
bytom Ulica A. H. Gavloviča 146/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ivo Jančovič
Čivo, IČO 31 049 893, s miestom podnikania Ulica A. H. Gavloviča 146/22, 971 01 Prievidza v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 8.1.2021

K001630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 41 / 655, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 723 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) október 2020
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) 58
november 2020
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) 59
december 2020
57

§ 72 ods. 2
ZKR
§ 72 ods. 2
všeobecná 73,97 €
ZKR
§ 72 ods. 2
všeobecná 73,97 €
ZKR
všeobecná 73,97 €

BÚ
správcu,
BÚ
16.11.2020
správcu,
BÚ
14.12.2020
správcu,
15.10.2020

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K001631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hladká Miluša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cígeľ 276, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1954
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, IČO 52 616 452, značka správcu
S1969 správca konkurznej podstaty dlžníka: Miluša Hladká, rod. Mokrá, nar. 18.09.1954, trvale bytom 971 01
Cigeľ 276, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Jeřábek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 33, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/446/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/446/2020
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
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.08.2020, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 04.12.2020 , dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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Na základe týchto 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: Róbert Jeřábek , nar.
29.12.1969, trvale bytom 913 32 Dolná Súča 33 , Slovenská republika , vedený pod spis. zn.
38OdK/446/2020
z ru šuje.

JUDr. Danica Birošová

K001633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 615 / 2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/505/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/505/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Zdenko Filo, nar. 23.12.1981, trvale bytom Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/505/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Zdenko Filo, nar. 23.12.1981, trvale
bytom Družstevná 615/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/505/2019 , zrušuje.
v Považskej Bystrici, dňa 8. januára 2021
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K001634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Biharyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trokanova 236/4, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/499/2020 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/499/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/499/2020 zo dňa 20.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Alica Biharyová nar. 21.11.1966 trvale bytom Trokanova 236/4, 907 01 Myjava. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu
S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konnia je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 404992020
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K001635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Turan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 1701 / 5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/3/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1316, správca úpadcu: Dušan Turan, nar. 08.07.1942, bytom
Slobody 5, 947 01 Hurbanovo (ďalej len ,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
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2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1-6 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 167/2020 zo dňa 28.08.2020 pod položkou K065501.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 32OdK/3/2018 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku zvlášt kúpna cena)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
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nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Nitre, dňa 08.01.2021
JUDr. Fadi Fardous, správca

K001636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hrivňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/294/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/294/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Marek Hrivňák
nar.11.03.1975, bytom Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/294/2020 zo dňa 29.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 05.01.2021 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo
právoplatnosť dňa 06.01.2021. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/294/2020. 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. 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. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
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. K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení
v zozname záväzkov Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Marek Hrivňák born 11.03.1975, address Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice, Slovakia
(hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 29OdK/294/2020 dated on 29.12.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This
resolution of the District Court was published on 05.01.2021. This resolution became valid and enforceable
on 06.01.2021. The creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 29OdK/294/2020. Should creditor
serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration,
such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the
delivery of the application to the trustee. The application must be submitted on a pre-printed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature. 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. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim
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should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends. 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. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care . 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. 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. 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. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into
consideration. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union
than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.
V Nitre dňa 07.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K001637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hrivňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 390, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/294/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/294/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Hrivňák nar.11.03.1975, bytom Čeľadice 390, 951
03 Čeľadice v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje
číslo bankového účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s.,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Výška kaucie je vo výške dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, pričom túto povinnosť nemá orgán verejnej správy. Do
poznámky prosím uviesť: 29OdK/294/2020. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok. Každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 07.01.2021

JUDr.Peter Bojda

K001638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Turčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Kráľa Gejzu I. 65/16, 935 56 Mýtne Ludany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
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Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/246/2020 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Popis

Stav
opotrebovanosti

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

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

W0L000038T7572104 LV 834 CE

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

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

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť v I. kole ponukového konania cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku vo
výške zodpovedajúcej minimálne 100% súpisovej hodnote majetku. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu musí byť zložená záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová
banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom, ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená
na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, Pribinova 9, 940 02
Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 31OdK/246/2020 - neotvárať. Ponuka musí
obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu
(,ak takúto záujemca má) resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan - nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho
preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 03.02.2021 o 14:30 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:00 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na Pribinovej 9, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu zmluvu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
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pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
V Nových Zámkoch, dňa 08.01.2021
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K001639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad
Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/228/2020 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/228/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 14.10.2020, č.k. 31OdK/225/2020,
konkurz na dlžníka Martin Lukáč, nar. 17.10.1976, bytom 951 51 Nová Ves nad Žitavou. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu a kontaktné údaje tak, ako je v záhlaví tohto prípisu uvedené.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.10.2020, č. OV 203/2020, č. zverejnenia K075819 na
strane 182 až 184.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej často zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Správca vychádzal z údajov uvedených dlžníkom v návrhu na vyhlásenie konkurzu, z údajov, ktoré dlžník uviedol
po výzve správcu na súčinnosť, z údajov, ktoré zaslali oslovené inštitúcie, ktoré môžu evidovať majetok
a z vlastných šetrení.
Správca zistil majetok ktorý uviedol dlžník v zozname majetku a ktorý sa podarilo zistiť aj z dostupných zdrojov.
Išlo o nasledovný majetok
Obchodná spoločnosť L&M TRANS, s.r.o, Kopčianska 20, Bratislava, IČO: 46 777 385, kde je dlžník podľa výpisu
konateľom a jediným spoločníkom. Správca požiadal v prípise dlžníka, aby doložil poslednú účtovnú závierku,
ktorá bola vykonaná v obchodnej spoločnosti, prípadne uviesť ďalšie skutočnosti, podľa ktorých správca bude
vedieť odhadnúť bonitu spoločnosti a teda aj hodnotu odpredaja obchodného podielu. Dlžník k uvedenej
spoločnosti uviedol, že k týmto spoločnostiam nemá žiadne doklady. Do funkcie konateľa a aj spoločníka bol
navedený inou osobou a tak v nej figuroval ako „biely kôň“. Ide o organizovanú skupinu na páchanie trestnej
činnosti – vratky DPH. Vec je riešená na súde v Banskej Bystrici. Dlžník v tomto procese je hlavným svedkom.
V čase vzniku tejto spoločnosti dlžníka oslovila jedna osoba, u ktorej jazdil dlžník ako vodič a oznámila dlžníkovi
že mu práca končí. Ponúkla mu zárobok cca 500,00 € mesačne súvisiaci s postavením konateľa a spoločníka
v tejto spoločnosti. Dlžník nevedel o čo ide, ale prijal túto ponuku. Písomne dlžníkovi táto osoba písala čo má
robiť a všetky doklady dlžník odovzdal tejto osobe. O účtovníctve dlžník nič nevie. Táto osoba spolu s inými vzatá
do väzby. Od vtedy neviem nič o veci. K tomu dlžník doložil scan Uznesenia Krajskej prokuratúry Bratislava, podľa
ktorej správca mal potvrdené vyšetrovanie tejto spoločnosti. Správca sa snažil zohnať si účtovnú závierku zo
zbierky listín. Zistil, že v zbierke sú založené listiny dňa 09.08.2012, pričom ide o listiny, ktorými bola spoločnosť
založená. Pre vybranú účtovnú jednotku sa nenašiel žiaden účtovný dokument. Rovnako správca nenašiel žiaden
záznam ani v registri účtovných závierok. Správca došiel k záveru, že spoločnosť, ktorá nevykazovala od roku
2012 činnosť a navyše dlžník ako konateľ v nej vykonával len fiktívne svoju činnosť, nie je predpokladom, na
úspešný odpredaj obchodného podielu, navyše a otáznym reálnym vlastníctvom dlžníka, nakoľko správca
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doposiaľ nezistil žiadne údaje, ktoré by vyvracali to, čo tvrdil dlžník, teda že bol len tzv. „bielym koňom“
v obchodnom vedení firmy. Preto tento majetok do zoznamu majetku určeného na speňaženie ani nezapísal.
Obchodná spoločnosť M&L FINANCE, s.r.o, Brnianska 33, Bratislava, IČO: 44 647 000, kde je dlžník podľa výpisu
konateľom a jediným spoločníkom. Správca žiadal v prípise doložiť účtovnú závierku poslednú, ktorá bola
vykonaná v obchodnej spoločnosti, prípadne uviesť ďalšie skutočnosti, podľa ktorých správca bude vedieť
odhadnúť bonitu spoločnosti a teda aj hodnotu odpredaja obchodného podielu. Dlžník k uvedenej spoločnosti
uviedol, že v prípade tejto obchodnej spoločnosti ide presne o to isté, ako v predchádzajúcej obchodnej
spoločnosti. Vec je riešená na súde v Banskej Bystrici. Dlžník v tomto procese je hlavným svedkom. Oslovila ho
tá istá osoba. Rovnako k tejto spoločnosti nemá žiadne doklady. Všetky odovzdával dotknutej osobe. Vyššie
uvedené uznesenie Krajskej prokuratúry Bratislava, sa týka aj tejto spoločnosti, teda správca mal potvrdené
vyšetrovanie aj tejto spoločnosti. Správca sa rovnako snažil zohnať si účtovnú závierku zo zbierky listín. Zistil, že
v zbierke nie sú založené žiadne listiny. V registri účtovných závierok správca našiel k uvedenej spoločnosti
účtovnú závierku naposledy z roku 2011.
Správca rovnako došiel k záveru, že spoločnosť, ktorá nevykazovala od roku 2011 činnosť a navyše dlžník ako
konateľ v nej vykonával len fiktívne svoju činnosť, nie je predpokladom, na úspešný odpredaj obchodného
podielu, navyše a otáznym reálnym vlastníctvom dlžníka, nakoľko správca doposiaľ nezistil žiadne údaje, ktoré by
vyvracali to, čo tvrdil dlžník, teda že bol len tzv. „bielym koňom“ v obchodnom vedení firmy. Preto tiež tento
majetok do zoznamu majetku určeného na speňaženie ani nezapísal.
Obchodná spoločnosť NITRAM - ML, s.r.o, Štefánikova 19, Bratislava, IČO: 45 277 851, kde je dlžník podľa
výpisu jediným konateľom a jediným z dvoch spoločníkov s obchodným podielom 50%. Správca žiadal v prípise
doložiť účtovnú závierku poslednú, ktorá bola vykonaná v obchodnej spoločnosti, prípadne uviesť ďalšie
skutočnosti, podľa ktorých správca bude vedieť odhadnúť bonitu spoločnosti a teda aj hodnotu odpredaja
obchodného podielu. Dlžník aj k tejto spoločnosti uviedol, že ide presne o to isté, ako v predchádzajúcich
obchodných spoločnostiach. Vec je riešená na súde v Banskej Bystrici. Dlžník v tomto procese je hlavným
svedkom. Vyššie uvedené uznesenie Krajskej prokuratúry Bratislava, sa týka aj tejto spoločnosti, teda správca
mal potvrdené vyšetrovanie aj tejto spoločnosti. Oslovila ho tá istá osoba. Rovnako k tejto spoločnosti nemá
žiadne doklady. Všetky odovzdával dotknutej osobe. Správca sa rovnako snažil zohnať si účtovnú závierku zo
zbierky listín. Zistil, že v zbierke sú založené listiny 2009 a 2010, pričom ide o listiny, ktorými bola spoločnosť
založená a ktorými bol prijatý dodatok č. 1 k zakladateľským dokladom. V registri účtovných závierok správca
našiel k uvedenej spoločnosti účtovnú závierku naposledy z roku 2011. Správca rovnako aj tu došiel k záveru, že
spoločnosť, ktorá nevykazovala od roku 2011 činnosť a navyše dlžník ako konateľ v nej vykonával len fiktívne
svoju činnosť, nie je predpokladom, na úspešný odpredaj obchodného podielu, navyše a otáznym reálnym
vlastníctvom dlžníka, nakoľko správca doposiaľ nezistil žiadne údaje, ktoré by vyvracali to, čo tvrdil dlžník, teda že
bol len tzv. „bielym koňom“ v obchodnom vedení firmy. Preto tiež tento majetok do zoznamu majetku určeného na
speňaženie ani nezapísal.
Žiaden iný majetok, okrem fiktívnych obchodných podielov vo vyššie uvedených spoločnostiach správca nezistil.
Naopak, z vyššie popísaného uznesenia Krajskej prokuratúry Bratislava správca zistil, že obchodných spoločností,
kde môže figurovať dlžník, je zrejme aj viac, avšak všetky sú len fiktívnym majetkom, nakoľko v nich figuruje len
fiktívne ako spoločník, alebo fiktívne ako konateľ. Speňažene obchodných podielov v takých obchodných
spoločnostiach nie je možné, nakoľko nevykonávali žiadnu reálnu činnosť a je vysoko pravdepodobné, že boli
založené pre páchanie trestnej činností. Súčasne pre ten nečakaný prípad, že by nebodaj došlo k prípadnému
záujmu o odkúpenie obchodného podielu, vzhľadom na charakter spoločnosti, jej doterajšiu činnosť a kriminálne
pozadie, by bolo speňaženie spojené so značným rizikom a bolo by tak nízke, že by pokrylo len čiastočne náklady
konkurzu a tento by boli tak či tak potrebné ukončiť.
Podľa ZKR platí :
§ 167b - Nakladanie s konkurznou podstatou
(1) 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.
§ 167h - Konkurzná podstata
(1) Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
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§ 167m - Zástupca veriteľov
(2) Ak schôdza veriteľov neustanoví iného zástupcu veriteľov, zástupcom veriteľov sa stáva veriteľ prihlásenej
pohľadávky s najvyšším počtom hlasov, ktorý o to prejavil záujem u správcu. Ak taký nie je, v konkurze sa
postupuje bez zástupcu veriteľov.
§ 167t - Náklady konkurzu
(1) 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,
§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Keďže okrem fiktívneho majetku, ktorý je nespeňažiteľný správca iný majetok nezistil, došiel k záveru, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu správca oznamuje, že konkurz
sa končí. Publikovaním tohto oznámenie v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. 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. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K001640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gellér Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za tabuľami 708 / 9, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/215/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 27OdK/215/2020 na
majetok dlžníka: Marek Gellér, nar. 12.12.1982, bytom Mojmírovce, Za Tabuľami č. 708/9, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že:
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Marek
Gellér, nar. 12.12.1982, bytom Mojmírovce, Za Tabuľami č. 708/9
k o n č í.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
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Tomáš Timoranský, správca

K001641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňáková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 1467, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/287/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/287/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Pribinova 9, Nové Zámky, prízemie, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod.
do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred
dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K001642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Matalics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/258/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/258/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Štefan Matalics, nar. 05.08.1986, bytom 945 01 Komárno, spis. zn.:
28OdK/258/2020, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. §-u 167h
ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 08.01.2021
JUDr. Marek Ďuran, 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

127

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

K001643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AD SPECTRUM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 544 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2020 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenie 1. kola ponukového konania „hnuteľné veci“.
Na základe záväzného pokynu príslušného orgánu správca zverejnil v obchodnom vestníku č. 238/2020 zo dňa
10.12.2020 podmienky 1. kola ponukového konania speňažovania hnuteľného majetku úpadcu – „hnuteľné veci“.
V lehote na predkladanie ponúk bolo do kancelárie správcu doručených 6 obálok, ktoré boli dňa 07.01.2021
o 15:30 správcom otvorené bez účasti členov veriteľského výboru a s jeho súhlasom (súhlas zaslaný správcovi
mailom dňa 07.01.2021) s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu so šírením choroby COVID-19 v Nitre.
Obsah obálky č.1:
·

·

Písomná ponuka záujemcu: K.Č. KAMA, Dolné Sľažany XY, 951 71, IČO: 51 323 796, doručená do
kancelárie správcu dňa 22.12.2020
Dohoda o zmluvnej pokute podpísaná záujemcom
Doklad o zložení zábezpeky; zábezpeka vo výške 60,40 EUR bola zložená na konkurzný účet
v stanovenej lehote
Ftk. občianskeho preukazu záujemcu, výpis zo ŽR záujemcu

·
·
·
·
·

Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 50,- EUR na odkúpenie položky č. 178
ponuka vo výške 50,- EUR na odkúpenie položky č. 179
ponuka vo výške 70,- EUR na odkúpenie položky č. 190
ponuka vo výške 70,- EUR na odkúpenie položky č. 194
ponuka vo výške 62,- EUR na odkúpenie položky č. 202

·
·

Ponuka spĺňa podmienky VPK; ponúknutá kúpna cena je najvyššou ponukou pre položku č. 202;
ponúknutá kúpna cena nie je najvyššou ponukou pre položku č. 178, 179, 190 a 194; správca po
doplatení kúpnej ceny uzavrie so záujemcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva
k položke č. 202.

·
·

Obsah obálky č.2:
Písomná ponuka záujemcu: Olajos dezerty, s.r.o. so sídlom Zlatná na Ostrove 693, 946 12, IČO: 44 909
900, doručená do kancelárie správcu dňa 22.12.2020
Dohoda o zmluvnej pokute podpísaná záujemcom
zábezpeka vo výške 136,60 EUR bola zložená na konkurzný účet v stanovenej lehote

·
·
·
·
·
·
·
·

Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 30,- EUR na
ponuka vo výške 50,- EUR na
ponuka vo výške 35,- EUR na
ponuka vo výške 50,- EUR na
ponuka vo výške 30,- EUR na
ponuka vo výške 30,- EUR na
ponuka vo výške 30,- EUR na
ponuka vo výške 50,- EUR na

·

odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie

položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.

175
178
179
180
181
182
183
185
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·
·
·
·
·
·
·

ponuka
ponuka
ponuka
ponuka
ponuka
ponuka
ponuka

vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške
vo výške

50,- EUR na
50,- EUR na
59,- EUR na
69,- EUR na
50,- EUR na
50,- EUR na
50,- EUR na
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odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie

položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
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186
187
189
190
191
194
202

Ponuka spĺňa podmienky VPK; ponúknutá kúpna cena je najvyššou ponukou pre položku č. 185, 186,
187, 189 a 191 ; ponúknutá kúpna cena nie je najvyššou ponukou pre položku č. 175, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 190, 194 a 202; správca po doplatení kúpnej ceny uzavrie so záujemcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude prevod vlastníctva k položkám č. 185, 186, 187, 189 a 191.

·

·
·

Obsah obálky č.3:
Písomná ponuka záujemcu: P.P., Eisnerova XY, 841 07 Bratislava, doručená do kancelárie správcu dňa
22.12.2020
Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 62,- EUR na odkúpenie položky č. 180
zábezpeka vo výške 31,- EUR bola zložená na konkurzný účet v stanovenej lehote
Ponuka nespĺňa podmienky VPK, nakoľko záujemca nepredložil podpísanú dohodu o zmluvnej pokute;
správca vráti záujemcovi zábezpeku na oznámený bankový účet.

·
·
·

Obsah obálky č.4:
Písomná ponuka záujemcu: Ing. P.L., Hostianska XY, 951 93 Topoľčianky, doručená do kancelárie
správcu dňa 23.12.2020
Dohoda o zmluvnej pokute podpísaná záujemcom
Zábezpeka vo výške 111,- EUR bola zložená na konkurzný účet v stanovenej lehote
Ftk. občianskeho preukazu záujemcu

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 52,- EUR na odkúpenie položky č. 178
ponuka vo výške 64,- EUR na odkúpenie položky č. 179
ponuka vo výške 103,- EUR na odkúpenie položky č. 180
ponuka vo výške 93,- EUR na odkúpenie položky č. 190
ponuka vo výške 49,- EUR na odkúpenie položky č. 193
ponuka vo výške 36,- EUR na odkúpenie položky č. 195
ponuka vo výške 26,- EUR na odkúpenie položky č. 196
ponuka vo výške 44,- EUR na odkúpenie položky č. 197
ponuka vo výške 44,- EUR na odkúpenie položky č. 198
ponuka vo výške 41,- EUR na odkúpenie položky č. 199

·

Ponuka spĺňa podmienky VPK; ponúknutá kúpna cena je najvyššou ponukou pre položku č. 178, 179,
180, 190, 193 a 199; ponúknutá kúpna cena nie je najvyššou ponukou pre položku č. 195, 196, 197 a
198; správca po doplatení kúpnej ceny uzavrie so záujemcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude
prevod vlastníctva k položkám č. 178, 179, 180, 190, 193 a 199.

·
·
·
·

Obsah obálky č.5:
Písomná ponuka záujemcu: Vea group, s.r.o., Námestie sv. Ladislava 928/12, 951 15 Mojmírovce, IČO:
51 757 010, doručená do kancelárie správcu dňa 28.12.2020
Dohoda o zmluvnej pokute podpísaná záujemcom
Doklad o zložení zábezpeky, zábezpeka vo výške 300,00 EUR bola zložená na konkurzný účet
v stanovenej lehote
Výpis z OR záujemcu
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 35,- EUR na
ponuka vo výške 75,- EUR na
ponuka vo výške 52,- EUR na
ponuka vo výške 37,- EUR na
ponuka vo výške 70,- EUR na
ponuka vo výške 42,- EUR na
ponuka vo výške 36,- EUR na
ponuka vo výške 33,- EUR na
ponuka vo výške 33,- EUR na
ponuka vo výške 52,- EUR na
ponuka vo výške 58,- EUR na
ponuka vo výške 39,- EUR na
ponuka vo výške 38,- EUR na
ponuka vo výške 78,- EUR na
ponuka vo výške 38,- EUR na
ponuka vo výške 28,- EUR na
ponuka vo výške 65,- EUR na
ponuka vo výške 58,- EUR na
ponuka vo výške 35,- EUR na
ponuka vo výške 58,- EUR na
ponuka vo výške 25,- EUR na
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odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie
odkúpenie

položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
položky č.
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175
176
177
179
180
181
182
183
184
189
190
192
193
194
195
196
197
198
199
202
204

Ponuka spĺňa podmienky VPK; ponúknutá kúpna cena je najvyššou ponukou pre položku č. 176, 177,
181, 182, 183, 184, 192, 194, 195, 196, 197, 198 a 204; ponúknutá kúpna cena nie je najvyššou ponukou
pre položku č. 175, 179, 180, 189, 190, 193, 199 a 202; správca po doplatení kúpnej ceny uzavrie so
záujemcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k položkám č. 176, 177, 181, 182,
183, 184, 192, 194, 195, 196, 197, 198 a 204.

·
·
·
·

Obsah obálky č.6:
Písomná ponuka záujemcu: A.Š., Zámutov XY, 094 15, doručená do kancelárie správcu dňa 28.12.2020
Dohoda o zmluvnej pokute podpísaná záujemcom
zábezpeka vo výške 16,- EUR bola zložená na konkurzný účet v stanovenej lehote
Výpis z OR záujemcu

·
·

Stručný popis ponuky:
ponuka vo výške 57,- EUR na odkúpenie položky č. 175
ponuka vo výške 22,- EUR na odkúpenie položky č. 195
Ponuka spĺňa podmienky VPK; ponúknutá kúpna cena je najvyššou ponukou pre položku č. 175;
ponúknutá kúpna cena nie je najvyššou ponukou pre položku č. 195; správca po doplatení kúpnej ceny
uzavrie so záujemcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod vlastníctva k položke č. 175.
V Nitre, dňa 07.01.2021
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca

K001644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Jankulár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/264/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/264/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

P.č.

1.

Opis súpisovej zložky majetku
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
ŠKODA FABIA 6Y, STAUBX01FM5/-/-, 74 kW, 1.4 MPI, r. v. 2001, karoséria M1,
ŠPZ: KN698EA
VIN: TMBCD46YX23361713
Farba: zelená metalíza tmavá
Druh karosérie: AA sedan
Stav: pojazdné
Km: 343 787

Súpisová hodnota

500 €

V Nitre dňa 08.01.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K001645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murančík Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 655 / 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/15/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/15/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ing. Miloš Murančík, nar. 29.01.1960, bytom Fatranská 655/4, 949 01 Nitra (ďalej len „Dlžník“) v súlade
s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
155,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K001646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Taclíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová ulica 40/2A, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1963
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/293/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/293/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Elena Taclíková, nar. 06.11.1963, bytom Topoľová ulica 40/2A, 935
21 Tlmače - Lipník, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0944 473 476, prípadne emailom: spravca@insolvenciaks.sk.
Insolvencia, k. s., správca

K001647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Taclíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová ulica 40/2A, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1963
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/293/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Elena Taclíková, nar. 06.11.1963, bytom Topoľová ulica 40/2A, 935
21 Tlmače - Lipník, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, v nadväznosti na ustanovenie § 167l ods.
5 ZoKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 282932020
Do poznámky uviesť: kaucia
Výška kaucie: 350,- EUR
Pri vklade v hotovosti je potrebné uhradiť poplatky požadované bankou tak, aby na účet správcu bola pripísaná
suma rovnajúca sa výške uvedenej kaucie.
Insolvencia, k. s., správca

K001648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Krónerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 93, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/253/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/253/2020
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Správca dlžníka Iveta Krónerová, 05.02.1987, bytom: Čakajovce 93, Čakajovce (ďalej tiež ako "dlžník") týmto
oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu. V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
V Nitre, dňa 08.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K001649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1135/7A, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/128/2020 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/128/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.05.2020, sp. zn. 31OdK/128/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 94/2020 zo dňa 19.05.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ildikó Vajdová, nar. 28.12.1967,
bytom Partizánska 1135/7A, 946 03 Kolárovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ildikó Vajdová, nar. 28.12.1967, bytom
Partizánska 1135/7A, 946 03 Kolárovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
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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s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K001650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 2433 / 27, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/84/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/84/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 18.03.2020, sp. zn. 23OdK/84/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 58/2020 zo dňa 24.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gabriel Kovács, nar. 10.11.1982,
bytom Á. Fesztyho 2433/27, 94701 Hurbanovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Gabriel Kovács, nar. 10.11.1982, bytom Á.
Fesztyho 2433/27, 94701 Hurbanovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, 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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K001651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollátorová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spojovacia 436/10, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/212/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/212/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o ukončení konkurzu
Mgr. Ivana Duchoňová, správca úpadcu: Valéria Kollátorová, nar. 14.12.1969, bytom Spojovacia 436/10, 951 35
Veľké Zálužie, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31OdK/212/2020, týmto oznamuje,
že v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) sa konkurz na majetok úpadcu končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, resp. postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov, rovnako 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.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K001652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimoneková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 373, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/77/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/77/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, bol ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Dana Šimoneková, nar. 26.04.1966, bytom Dubník 373,
941 35 Dubník, podnikajúci pod obchodným menom: Dana Šimoneková DANKA, IČO: 43 624 901, s miestom
podnikania Dubník 373, 941 35 Dubník, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno Uznesením
Okresného súdu Nitra pod č. k. 29OdK/77/2020 zo dňa 10. marca 2020. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní
majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 08.01.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908
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K001653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy - Opatovce 749 749, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V uvedenej konkurznej veci oznamujem, že
osobné motorové vozidlo Škoda Felícia ,AA Sedan, strieborná metalíza, rok výroby 1995, ev.č. NR 424 DN,
počet najazdených kilometrov 109.000 km,
zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 14.9.2020 č. OV 177/2020
prestalo podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v 3. kolo ponukového konania v zmysle
ust. § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov.

K001654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lencsésová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíková 1111/18, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/256/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/256/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Monika Lencsésová, nar. 21.05.1981, bytom Jánošíkova 1111/18,
940 01 Nové Zámky, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K001655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 658/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/204/2020 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/204/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tímea Szabóová, nar. 23.03.1982, bytom Poľná 658/3, 946 56 Dulovce,
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka:
nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Dulovce, katastrálne územie: Dulovce, zapísaná na
Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná
na LV č. 1249 a to:
·
·

parcela č. 422/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 353m2,
parcela č. 422/ 58, druh pozemku: záhrada, vo výmere 362 m2,

spoluvlastnícke podiely dlžníka 1/8 k celku a 5/24 k celku
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/204/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“ alebo do elektronickej schránky správcu pričom v tomto prípade musí záujemca
uviesť v predmete správy označenie „KONKURZ č.k.: 23OdK/204/2020 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu, Ing. Radoslava Kovácsová, správca, Pribinova
9,
940
02
Nové
Zámky
alebo
do
elektronickej
schránky
správcu
Správca - Kovácsová Radoslava, Ing., číslo schránky: E0006688750, Uri vlastníka schránky:
ico://sk/48485357_00562.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.1.2021. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 240 €. Správca vyhodnotí ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK36 0900 0000 0051 4964 2637,
variabilný symbol: 1249
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so
súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com

Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K001656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Bíňa 316, 94356 Bíňa) 145, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. JUDr. Petra Štofková
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

138

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh výťažku

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, ustanovená uznesením
Okresného súdu v Nitre zo dňa 16.07.2019, č. k. 32OdK/112/2019-21 za správcu dlžníkovi Eva Václav, nar.
24.07.1982, bytom Bíňa 145, 943 56 Bíňa v zmysle ust. §167u zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku.

V Nových Zámkoch, dňa 10.1.2021

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K001657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výčapy - Opatovce 749 749, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/175/2020 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Štefan Petrík, nar. 15.10.1979, bytom Babindol 230, podnikajúci pod obchodným
menom Štefan Petrík, Výčapy - Opatovce 749, IČO 41818318
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a
účinnom znení (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí
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K001658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babeczová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/295/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/295/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ivana Duchoňová, ako správca úpadcu: Katarína Babeczová, nar. 21.03.1988, Tržná č. 234/1, 937 01
Želiezovce, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do spisu konkurzného konania
sp.zn. 27OdK/295/2020 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Farská 30, 949 01 Nitra, počas
úradných hodín správcu, v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je nutné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 187 803 alebo
elektronicky na emailovej adrese: ivana.duchonova@gmail.com.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K001659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babeczová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/295/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ivana Duchoňová, ako správca úpadcu: Katarína Babeczová, nar. 21.03.1988, bytom Tržná č. 234/1 937 01
Želiezovce, týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR") oznamuje bankový účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre popretie pohľadávky veriteľom.
Bankový účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,v tvare IBAN: SK07 5600 0000 0014 7904 5001.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K001660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babeczová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/295/2020 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/295/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Katarína Babeczová, nar. 21.03.1988, bytom Tržná č. 234/1, 937 01 Želiezovce (ďalej ako "dlžník") oznamujem,
že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 27OdK/295/2020-18 zo dňa 23.12.2020
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 251/2020 dňa 31.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na
zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až
6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde
(§167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik 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).
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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 the Direction od European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of debtor Katarína Babeczová, born on: 21.03.1988, resided: Tržná 234/1, 937 01 Želiezovce, Slovakia
(hereinafter as „debtor“) is my responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No.
27OdK/295/2020-18 dated on 23.12.2020, which was published in the Commercial bulletin No. 251/2020 from the
31.12.2020, where the court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed Mgr. Ivana
Duchoňová, Farská 30, 949 01 Nitra, Slovakia, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign
creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
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 publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
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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.
Mgr. Iv

K001661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brucker Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2014 / 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2013 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii:
- za mesiac január 2019, zrážka zo mzdy vo výške 81,24 €
- za mesiac február 2019, zrážka zo mzdy vo výške 78,32 €
za mesiac marec 2019, zrážka zo mzdy vo výške 80,78 €
za mesiac apríl 2019, zrážka zo mzdy vo výške 81,24€
za mesiac máj 2019, zrážka zo mzdy vo výške 85,77 €
za mesiac jún 2019, zrážka zo mzdy vo výške 81,24 €
za mesiac júl 2019, zrážka zo mzdy vo výške 80,96 €
za mesiac august 2019, zrážka zo mzdy vo výške 79,10 €
za mesiac september 2019, zrážka zo mzdy vo výške 78,25 €
za mesiac október 2019, zrážka zo mzdy vo výške 79,10 €
za mesiac november 2019, zrážka zo mzdy vo výške 79,10 €
za mesiac december 2019, zrážka zo mzdy vo výške 79,27 €
za mesiac január 2020, zrážka zo mzdy vo výške 92,64 €
za mesiac február 2020, zrážka zo mzdy vo výške 99,38 €
za mesiac marec 2020, zrážka zo mzdy vo výške 73,50 €

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

143

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

za mesiac apríl 2020, zrážka zo mzdy vo výške 73,75 €
za mesiac máj 2020, zrážka zo mzdy vo výške 100,11 €
za mesiac jún 2020, zrážka zo mzdy vo výške 87,99 €
za mesiac júl 2020, zrážka zo mzdy vo výške 99,74 €
za mesiac august 2020, zrážka zo mzdy vo výške 97,46 €
za mesiac september 2020, zrážka zo mzdy vo výške 97,46 €
za mesiac október 2020, zrážka zo mzdy vo výške 146,90 €za mesiac november 2020, zrážka zo mzdy vo výške 97,44 €

K001662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Reischl MIROKATA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1199 / 0, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 644 713
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2012 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - marec 2020 v sume 96,20 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - apríl 2020 v sume 96,20 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - máj 2020 v sume 96,20 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - jún 2020 v sume 96,20 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - júl 2020 v sume 94,65 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - august 2020 v sume 94,65 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - september 2020 v sume 94,65 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - október 2020 v sume 94,65 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - november 2020 v sume 94,65 €
zrážky zo starobného dôchodku úpadcu - december 2020 v sume 94,65 €

K001663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 238/12, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/218/2020 S1533
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Okresný súd Nitra
29OdK/218/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Rozália Filová
Druhé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Rozália Filová, nar. 26.08.1941, bytom Železničná 238/12, 935 62 Pohronský Ruskov,
štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 29OdK/218/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
druhé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
208/2020 zo dňa 28.10.2020 takto :
Por.
Dátum
Popis
číslo
zapísania
Pozemok – Okres: Nové Zámky, Obec: Malá nad Hronom,
Katastrálne územie: Malá nad Hronom, LV č. 1011, parcela č. 2751,
1.
14.10.2020
Druh pozemku: orná pôda, výmera 1888 m2, spoluvlastnícky podiel
1/3

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

400 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania ako jediná nehnuteľnosť - pozemok.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
Rozália Filová“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
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IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 70% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Rozália Filová – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
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ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok
a náklady s tým súvisiace za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
12. Záujemca sa zaväzuje, že uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra, poplatky za osvedčenie
podpisu na kúpnej zmluve a poplatky za vykonanie konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby.
V Topoľčanoch dňa 10.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K001664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Ladislav Balta
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, (ďalej
len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
224/2020 zo dňa 20.11.2020 pod K084005 takto:
Por.
Dátum
Súpisová Zabezpečovacie
Popis
číslo
zapísania hodnota právo
Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA, AB Hatchback 5dv., Typ:
EFF613, EVČ: LV147DT, osobné vozidlo, VIN: TMBEFF613X0076121,
rok výroby: 22.11.1999, Farba: Strieborná metalíza svetlá, Kategória: M1,
Objem valcov: 1289.0 m3, Výkon: 50,00 kW, benzín: BA 95 B, manuálna
5 st. prevodovka, celková hmotnosť: 1420 kg, ABS: Nie, Priemerná
3.
16.11.2020 400 EUR Nie
spotreba: 7.5 l/100 km.

Sporný
zápis

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR
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Poznámky: STK a EK platné do 11/2022, počet najazdených km:
230.000, potreba výmeny katalyzátora a zadného výfuku, tečie olej
z motora, niektoré prvky karosérie sú hrdzavé. K autu sú letné a zimné
pneumatiky. Auto má funkčný zadný cúvací senzor.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako jediná hnuteľná vec.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
Ladislav Balta“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
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I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Ladislav Balta – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 11.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
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K001665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Ladislav Balta
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, (ďalej
len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
224/2020 zo dňa 20.11.2020 pod K084005 takto :
Por.
číslo

Dátum
zapísania

Popis

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

Pozemok – Okres: Levice, Obec: Ipeľský Sokolec, Katastrálne
územie Ipeľský Sokolec, LV č. 160, PARCELY registra "C"
Nebol
§ 167h
1.
evidované na katastrálnej mape
16.11.2020 3.700 EUR Nie
vykonaný ZKR
parcela č. 3278/33, Druh pozemku: záhrada, výmera 928 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/2
Pozemok – Okres: Levice, Obec: Ipeľský Sokolec, Katastrálne
územie Ipeľský Sokolec, LV č. 160, PARCELY registra "C"
evidované na katastrálnej mape
Nebol
§ 167h
2.*
16.11.2020 1.600 EUR Nie
parcela č. 3278/34, Druh pozemku: zastavaná plocha a
vykonaný ZKR
nádvorie, výmera 408 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/2
* Poznámka: Na parcele číslo 3278/34 stojí stavba - rodinný dom so súpisným číslom 290, na ktorý si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, pre každú nehnuteľnosť zvlášť alebo aj
ako súbor nehnuteľností. Je možné podať ponuku kúpnej ceny na jednotlivú parcelu alebo ako celok – súbor
nehnuteľností.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
Ladislav Balta“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
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zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej nehnuteľnosti,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Ladislav Balta – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
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• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok
a náklady s tým súvisiace za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
12. Záujemca sa zaväzuje, že uhradí poplatky súvisiace s návrhom na vklad do katastra, poplatky za osvedčenie
podpisu na kúpnej zmluve a poplatky za vykonanie konverzie listinných dokumentov do elektronickej podoby.
V Topoľčanoch dňa 11.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K001666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balta Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Ladislav Balta
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Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Ladislav Balta, nar. 01.01.1977, bytom Stredné Turovce 259, 935 81 Veľké Turovce, (ďalej
len „Dlžník“), č.k. 31OdK/241/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
236/2020 zo dňa 08.12.2020 pod K088367 takto:
Por.
Dátum
Súpisová
Popis
číslo
zapísania
hodnota
Hnuteľná vec: Mobilný telefón zn. SAMSUNG
GALAXY A50, model: SM-A505FN, vek 3 roky,
6.
používaný, funkčný, IMEI: 356642100286649, 03.12.2020 80,- EUR
príslušenstvo: nabíjačka zn. SAMSUNG, USB
kábel

Zabezpečovacie Sporný
právo
zápis

Nie

Dôvod
Poznámky
zápisu
Adresa,
kde
sa
hnuteľná
vec
Nebol
§ 167h
nachádza:
Stredné
vykonaný ZKR
Turovce 259, 935 81
Veľké Turovce

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako jediná hnuteľná vec.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
Ladislav Balta“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
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

153

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Ladislav Balta – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
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10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Topoľčanoch dňa 11.01.2021
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K001667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petráková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/1/2020 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA so sídlom Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, IČO: 30 479 592, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Petráková, nar. 02.01.1959, trvale bytom Republiky 1001/17, 010 01 Žilina, do
01.12.2000 podnikajúci pod obchodným menom Iveta Petráková, s miestom podnikania Republiky 17, 010 01
Žilina, IČO: 37 097 709 (do 16.01.2000 podnikajúca pod IČO: 33 368 457), korešpondenčná adresa: Vlčkovce
378, 919 23 Vlčkovce v súlade s ustanovením § 167u 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 svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
Podľa § 167l ods. 1 prvá veta ZKR Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Žiline, 08.01.2021
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca

K001668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janešíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 769, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/55/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/55/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Martina Janešíková, nar. 29.01.1979, trvale bytom Nesluša
769, 023 41 Nesluša, do 25.01.2011 podnikajúci pod obchodným menom Martina Janešíková, s miestom
podnikania Divina 210, 013 31 Divina, IČO: 43 383 289, 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 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.

K001669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janešíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 769, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/55/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/55/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Martina Janešíková, nar. 29.01.1979, trvale bytom Nesluša
769, 023 41 Nesluša, do 25.01.2011 podnikajúci pod obchodným menom Martina Janešíková, s miestom
podnikania Divina 210, 013 31 Divina, IČO: 43 383 289, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje bankový účet 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.

K001670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duchovný Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Sladkého 1199/5 1199/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/209/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/209/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Matej Duchovný, nar. 29.4.1989, bytom Jána Sladkého
1199/5, 034 01 Ružomberok, oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok veriteľov:
OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO: 31318916, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty,
s počtom
prihlášok
–
2,
v celkovej
výške
prihlásenej
sumy
22.651,02
EUR.
Prihlášky pohľadávok boli zapísané do zoznamu pohľadávok,
Zinc Euro, a.s., Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, IČO: 47918551, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s
počtom prihlásených pohľadávok - 8, v celkovej výške prihlásenej sumy 938,17 EUR. Prihlášky pohľadávok boli
zapísané do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K001671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/53/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Milan Bartoš, nar. 06.04.1961, bytom Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 14.12.2020 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
31575951 Hodžova 11
Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
127,07 €

LawService Recovery, k.s., správca

K001672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL,
s.r.o. v konkurze
Predmet speňaženia:
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova
2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu
vyhlasuje dňom 14.01.2021 tretie kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného súboru
hnuteľného majetku Úpadcu:
1. Hnuteľná vec: Popis: Striekacie zariadenie, Dátum zaradenie do evidencie: 21.08.2006; Obstarávacia
cena: 3.110,27 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 330,- Eur.
2. Hnuteľná vec: Popis: Kopírka + kryt + tač. karta, Dátum zaradenie do evidencie: 21.03.2007;
Obstarávacia cena: 1.376,29 Eur; Stav: opotrebované používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 30,- Eur.
3. Hnuteľná vec: Popis: Polypropylénová nádrž, Dátum zaradenie do evidencie: 26.10.2006; Obstarávacia
cena: 2.057,36 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 200,- Eur.
4. Hnuteľná vec: Popis: Lakovacia stena, Dátum zaradenie do evidencie: 08.06.2006; Obstarávacia cena:
8.241,59 Eur; Stav: opotrebovaná používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 850,- Eur.
(ďalej uvedené hnuteľné veci pod por. č. 1 až por. č. 4 spolu ako „Hnuteľný majetok“).
Hnuteľný majetok sa v ponukovom konaní speňažuje ako súbor majetku.
Správca zapísal Hnuteľný majetok do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 98/2020 pod značkou záznamu K040857 dňa 25.05.2020 ako
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 3
až por. č. 6. Celková súpisová hodnota Hnuteľného majetku podľa odhadu Správcu predstavuje sumu 1.410,- Eur.
Na zasadnutí konanom dňa 30.06.2020 (písomné hlasovanie) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný orgán (ďalej
len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 127/2020 pod značkou záznamu
K051933 dňa 03.07.2020) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Hnuteľného majetku za nasledovných
podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Hnuteľný majetok v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Hnuteľný majetok v tomto ponukovom konaní sa bude primerane vzťahovať
ustanovenie § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Hnuteľný majetok Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli
www.bazos.sk a www.inzercia.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Hnuteľnému majetku, k
vyhlásenému ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Hnuteľný majetok je toho času umiestnený v budove v sídle Úpadcu na adrese Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké
Nové mesto. Na požiadanie správca poskytne záujemcom prostredníctvom e-mailu fotodokumentáciu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažovaného Hnuteľného majetku v tomto ponukovom konaní. Za účelom dojednania obhliadky Hnuteľného
majetku je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej tri pracovné dni vopred s uvedením
svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 300,- Eur na ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný
majetok, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu v tvare SK43
0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 28.01.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi do ponukového konania vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového
konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Hnuteľný
majetok a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky.
Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Navrhovaná kúpna cena sa považuje, bez zreteľu na označenie, za konečnú sumu bez DPH. Úpadca nie je
platcom DPH.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Hnuteľný majetok a túto ponuku predložiť
Príslušnému orgánu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli Správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Hnuteľný majetok, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000
0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky správcom; ktorýkoľvek člen veriteľského výboru môže písomne
požiadať správcu o predĺženie tejto lehoty najviac však o 5 kalendárnych dní. V prípade, že lehota uvedená v
predchádzajúcej vete márne uplynie, má sa za to, že Príslušný orgán predloženú víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Hnuteľný majetok.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu
kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže
víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Ponuky záujemcov o Hnuteľný majetok v druhom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné
adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 28.01.2021 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom
„SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ HNUTEĽNÉHO MAJETKU“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K001673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubeľa 214, 032 14 Ľubeľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1981
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/138/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/138/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 28.07.2020, sp. zn. 3OdK/138/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 149/2020 zo dňa 04.08.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Miloš Harman, nar. 08.02.1981,
trvale bytom Ľubeľa 214, 032 14 Ľubeľa (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Insolvency
services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miloš Harman, nar. 08.02.1981, trvale
bytom Ľubeľa 214, 032 14 Ľubeľa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K001674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Kopáčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 368, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2020 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Júlia Kopáčková, nar. 15.12.1993, Mútne 368, 029 63 Mútne sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K001675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divina 151 151, 013 31 Divina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/220/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin horvát, nar. 30.7.1976, bytom Divina 380, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01
Žilina, oznamuje,
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 08.01.2021
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K001676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Húšťava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 236, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/36/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk.

Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/20015 o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, IBAN SK87 1100 0000 0026 2137 1364 na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

V Martine dňa 02.01.2021 Ing. Jana Kovačková, správca

K001677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wladyslawa Pavnicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod slivkou 519/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/202/2020 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Na
Bystričku 796/9, Martin, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo
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0905453501 alebo elektronicky na adresu: jkovackova@stonline.sk.

Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b zákona č. 7/20015 o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje číslo
bankového účtu, IBAN SK87 1100 0000 0026 2137 1364 na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

V Martine dňa 09.01.2021 Ing. Jana Kovačková, správca

K001678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4321 / 40, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/249/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Dávid Bučko, nar. 29.6.1987, bytom Hlboké 4321/40,
Liptovský Mikuláš oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľov:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 941,86 EUR. Prihláška
pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok,
Mesto Liptovský Mikuláš, IČO: 00315524, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 150,56 EUR. Prihláška pohľadávky bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok,
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K001679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ha Van Quynh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 781/7, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/48/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/48/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Pivovarská 20, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách pondelok – piatok od 09.00 do 15:00
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hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0915 837 788, prípadne elektronicky
na: spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K001680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ha Van Quynh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 781/7, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/48/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/48/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Quynh Ha Van, nar. 28.03.1966,
trvale bytom Stromová 781/7, 038 52 Sučany, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak
podnikajúci pod obchodným menom Quynh Ha Van, s miestom podnikania Stromová 781/7, 038 52
Sučany, IČO: 44 232 845 v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a § 32 ods. 19 a ods. 21
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve
percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK91 8330 0000 0026 0142 5062,
BIC: FIOZSKBA vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K001681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ha Van Quynh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 781/7, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/48/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/48/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva na přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“

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

164

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimai. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
(mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien li ghandhom jigu osservati“
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“
(pt) „Aviso de reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Quynh Ha Van, nar.
28.03.1966, trvale bytom Stromová 781/7, 038 52 Sučany, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou,
inak podnikajúci pod obchodným menom Quynh Ha Van, s miestom podnikania Stromová 781/7, 038 52 Sučany,
IČO: 44 232 845 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 15.12.2020, sp.
zn. 7OdK/48/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 245/2020 dňa 21.12.2020. Dňom 22.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor Quynh Ha Van, born 28.03.1966, domicile Stromova 781/7,
038 52 Sučany, Slovakia, at that time suspended business, otherwise doing business under a business name
Quynh Ha Van, with a place of business Ďanová 9, 038 42 Ďanová, Slovakia, the company identification No.:
44 232 845 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Žilina, No. 7OdK/48/2020 dated 21.12.2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal No. 245/2020 on 21.12.2020. The
bankruptcy was declared on 22.12.2020.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Ing. Jana Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. 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 (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá
sú
veriteľom
k
dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
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SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovakia or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry
of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
3. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). 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.
3. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the
creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia.
4. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). 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).
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).
4. 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). A secured creditor of a home
loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured
creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured
home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also
sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property 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
secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
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(§ 29 sec. 6 BRA).
5. 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).
5. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
6. 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).
6. 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). 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).
7. Účastník konkurzného konania má 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 okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
8. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa
20.05.2015.
8. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
Mgr. Ing. Jana Hurinová, trustee
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K001682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sládek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 4609 / 2, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/12/2019 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/12/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Mária Kadáková, správca dlžníka: Ivan Sládek, nar.: 22.01.1982, trvale bytom: Puškinova 4609/2, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Sládek, s miestom podnikania Puškinova 4609/2, 036 01 Martin,
IČO: 46727 060 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že vylučuje zo súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
majetku Dlžníka nasledovný majetok zapísaný do súpisu majetku:
1. Iná majetková hodnota
Obchodný podiel Dlžníka v spoločnosti IS FINANCE s.r.o., so sídlom: Puškinova 4609/2, 036 01 Martin, IČO:
47 930 888, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 63270/L o veľkosti 100
%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,- Eur
Súpisová hodnota: 5.000,- Eur
2. Iná majetková hodnota
Obchodný podiel Dlžníka v spoločnosti SK ADVENTURE s.r.o., so sídlom: Puškinova 4609/2, 036 01 Martin, IČO:
47 205 733, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 59349/L o veľkosti 100
%, ktorému zodpovedá vklad do základného imania vo výške 5.000,- Eur
Súpisová hodnota: 5.000,- Eur
3. Hnuteľná vec
Mobil SONY Z1 Kompakt, funkčný
Súpisová hodnota: 20,- Eur
4. Hnuteľná vec
Prekusný revolver cl. 44 – replika z 1860, funkčný
Súpisová hodnota: 80,- Eur
5. Hnuteľná vec
Pištoľ čz 27cal 7,65, výrobné číslo: 619988, funkčná
Súpisová hodnota: 50,- Eur
Dôvod vylúčenia zo súpisu: Daný majetok prestal podliehať konkurzu s poukazom na ustanovenie § 167p ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, keďže sa ho nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Mária Kadáková, správca

K001683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haššanová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršová 250, 013 51 Maršová - Rašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/176/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/176/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová
hodnota [EUR]

Názov *
pozemok, parcely registra "E", druh: orná pôda, k.ú. Maršová, zapísaný na LV č.
926, par.č. 657 vo výmere 823 m² v spoluvlastníckom podiele 14/16
pozemok, parcely registra "C", druh: orná pôda, k.ú. Maršová, zapísaný na LV č.
152, par.č. 1144 vo výmere 123 m² v spoluvlastníckom podiele 7/16
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 633, par.č. 2095 vo výmere 76324 m² v spoluvlastníckom podiele 2/26
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 632, par.č. 2002 vo výmere 20624 m² v spoluvlastníckom podiele 2/26
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 1593 vo výmere 3712 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 1619 vo výmere 6811 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 1649 vo výmere 16995 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 1716 vo výmere 6463 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 1785 vo výmere 135826 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 1806/1 vo výmere 50410 m² v spoluvlastníckom podiele
9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 1808 vo výmere 95837 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 2029 vo výmere 2529 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 2031 vo výmere 35332 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1303, par.č. 2085 vo výmere 7010 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 2086 vo výmere 12720 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1303, par.č. 2089 vo výmere 959 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 506, par.č. 1602 vo výmere 837 m² v spoluvlastníckom podiele 1/564
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1227, par.č. 1718 vo výmere 1726 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1227, par.č. 1798 vo výmere 2268 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1227, par.č. 1869 vo výmere 65 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: orná pôda, k.ú. Maršová, zapísaný na LV č.
1227, par.č. 1883 vo výmere 4358 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: ostatná plocha, k.ú. Maršová, zapísaný na LV
č. 1227, par.č. 2303 vo výmere 1100 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1229, par.č. 1639 vo výmere 1287 m² v spoluvlastníckom podiele
60/5640

Dátum
zapísania

226,71 17.12.2020
8,48 17.12.2020
596,14 17.12.2020
161,08 17.12.2020
0,02 17.12.2020
0,04 17.12.2020
0,11 17.12.2020
0,04 17.12.2020
30,67 17.12.2020
0,32 17.12.2020
21,64 17.12.2020
0,57 17.12.2020
7,98 17.12.2020
0,04 17.12.2020
2,87 17.12.2020
0,21 17.12.2020
0,1 17.12.2020
0,9 17.12.2020
1,1 17.12.2020
0,03 17.12.2020
0,26 17.12.2020
0,24 17.12.2020
0,5 17.12.2020

Dôvod zapísania
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pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1787 vo výmere 283394 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1788 vo výmere 39885 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1789 vo výmere 278058 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1821 vo výmere 247 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1826 vo výmere 375 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1840 vo výmere 2771 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1841 vo výmere 2923 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1843 vo výmere 2540 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1229, par.č. 1890 vo výmere 634 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1229, par.č. 1947 vo výmere 1293 m² v spoluvlastníckom podiele 60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1229, par.č. 2070 vo výmere 2508 m² v spoluvlastníckom podiele
60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1229, par.č. 2213 vo výmere 7641 m² v spoluvlastníckom podiele
60/5640
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1300, par.č. 1807 vo výmere 591489 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1301, par.č. 1675 vo výmere 3775 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1301, par.č. 1790 vo výmere 96849 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1080, par.č. 1594 vo výmere 1915 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1080, par.č. 1648 vo výmere 1602 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1080, par.č. 1660 vo výmere 2050 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1080, par.č. 1700 vo výmere 4796 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: trvalý trávny porast, k.ú. Maršová, zapísaný
na LV č. 1080, par.č. 1784 vo výmere 7616 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1080, par.č. 1786 vo výmere 32958 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1080, par.č. 1853 vo výmere 110410 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1080, par.č. 1854/1 vo výmere 72210 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1080, par.č. 2066 vo výmere 18649 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
pozemok, parcely registra "E", druh: lesný pozemok, k.ú. Maršová, zapísaný na
LV č. 1080, par.č. 2087 vo výmere 5858 m² v spoluvlastníckom podiele 9/688
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5,95 17.12.2020
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K001684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kľačanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešť I 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 143 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle
ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Dlžník: Martin Klačanský, nar. 24.04.1979, trvale bytom Piešť I 70, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Martin Klačanský „CHILLOUT“, s miestom podnikania: Záhradná 856/9, 962 12 Detva,
IČO: 40 143 872
Spisová značka: 3OdK/146/2018 S 1540
DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia §
37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Dlžník: Martin Klačanský, nar. 24.04.1979, trvale bytom Piešť I 70, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom: Martin Klačanský „CHILLOUT“, s miestom podnikania: Záhradná 856/9, 962 12 Detva,
IČO: 40 143 872
Spisová značka: 3OdK/146/2018 S 1540
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka publikovaný v OV č. 88/2018 zo dňa 09.05.2018, ktorý bol
aktualizovaný doplnením v OV č. 9/2019 zo dňa 14.01.2019, sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky
majetku:
LV č. 1561 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
180. KN-E 1941
Lesné pozemky
23 376
1/48
LV č. 1843 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
181. KN –C 1620/1
zastavaná plocha a nádvorie
1 722
1/496
182. KN –C1620/2
zastavaná plocha a nádvorie
4 915
1/496
183. KN –C1620/3
zastavaná plocha a nádvorie
14
1/496
184. KN –C1621
zastavaná plocha a nádvorie
812
1/496
185. KN –C1622
zastavaná plocha a nádvorie
354
1/496
186. KN –C1623
zastavaná plocha a nádvorie
343
1/496
187. KN –C1624
zastavaná plocha a nádvorie
597
1/496
188. KN –C1625
zastavaná plocha a nádvorie
47
1/496
189. KN –C1626
zastavaná plocha a nádvorie
269
1/496
190. KN –C1627
zastavaná plocha a nádvorie
350
1/496
191. KN –C1628
zastavaná plocha a nádvorie
380
1/496
192. KN –C1629
zastavaná plocha a nádvorie
311
1/496
193. KN –C1630
zastavaná plocha a nádvorie
661
1/496
194. KN –C1631
zastavaná plocha a nádvorie
1528
1/496
195. KN –C1632
zastavaná plocha a nádvorie
656
1/496
196. KN –C1633
zastavaná plocha a nádvorie
1 022
1/496
197. KN –C1634
zastavaná plocha a nádvorie
802
1/496
198. KN –C1635
zastavaná plocha a nádvorie
580
1/496
199. KN –C1636
zastavaná plocha a nádvorie
344
1/496
200. KN –C1637
zastavaná plocha a nádvorie
704
1/496
201. KN –C1638
zastavaná plocha a nádvorie
420
1/496
202. KN –C1639
zastavaná plocha a nádvorie
414
1/496
203. KN –C1640
zastavaná plocha a nádvorie
421
1/496
204. KN –C1641
zastavaná plocha a nádvorie
482
1/496
205. KN –C1642/2
zastavaná plocha a nádvorie
1 280
1/496
206. KN –C1642/3
zastavaná plocha a nádvorie
489
1/496
207. KN –C1642/5
zastavaná plocha a nádvorie
51
1/496
208. KN –C1642/6
zastavaná plocha a nádvorie
51
1/496
209. KN –C1642/7
zastavaná plocha a nádvorie
1 529
1/496
210. KN –C1642/8
zastavaná plocha a nádvorie
374
1/496

právny dôvod zápisu
§167h ods. 1 ZKR

hodnota v €
741,53

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

hodnota v €
6,94
19,81
0,05
3,27
1,42
1,38
2,40
0,18
1,08
1,41
1,53
1,25
2,66
6,16
2,64
4,12
3,23
2,33
1,38
2,83
1,69
1,66
1,69
1,94
5,16
1,97
0,20
0,20
6,16
1,50
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211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

KN –C1642/14
KN –C1642/15
KN –C1642/16
KN –C1642/17
KN –C1642/18
KN –C1642/20
KN –C1642/21
KN –C1642/22
KN –C1642/23
KN –C1642/24
KN –C1642/25
KN –C1642/26
KN –C1642/27

zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie
848
34 689
15 648
30
30
2 100
603
469
1 006
459
661
11 159
75

Deň vydania: 13.01.2021

1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496
1/496

§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR

34,20
139,86
63,09
0,12
0,12
8,46
2,43
1,89
4,05
1,85
2,66
44,99
0,30

223.
224. KN –C1643/2
zastavaná plocha a nádvorie
3 309
1/496
225. KN –C1643/3
zastavaná plocha a nádvorie
194
1/496
226. KN –C1643/4
zastavaná plocha a nádvorie
44
1/496
227. KN –C1643/5
zastavaná plocha a nádvorie
60
1/496
228. KN –C1643/6
zastavaná plocha a nádvorie
4 161
1/496
229. KN –C1643/12
zastavaná plocha a nádvorie
10 014
1/496
230. KN –C1643/13
zastavaná plocha a nádvorie
1 137
1/496
231. KN –C1643/20
zastavaná plocha a nádvorie
15
1/496
232. KN –C1643/21
zastavaná plocha a nádvorie
400
1/496
233. KN –C1643/22
zastavaná plocha a nádvorie
1 428
1/496
234. KN –C1643/23
zastavaná plocha a nádvorie
53
1/496
235. KN –C1643/24
zastavaná plocha a nádvorie
33
1/496
236. KN –C1643/25
zastavaná plocha a nádvorie
28
1/496
237. KN –C1643/26
zastavaná plocha a nádvorie
48
1/496
238. KN –C 1643/27
zastavaná plocha a nádvorie
9 673
1/496
239. KN –C 2018/3
ostatná plocha
12
1/496
240. KN –C 2018/4
ostatná plocha
9
1/496
LV č. 1310 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec

§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR
§167h ods. 1 ZKR

13,34
0,78
0,17
0,24
16,77
40,37
4,58
0,06
1,61
5,75
0,21
0,13
0,11
0,19
39
0,04
0,03

parc. č.
druh pozemku
výmera m2
podiel dlžníka
241. KN – E 1171
lesný pozemok
42 067
2142/1451520
242. KN - E 1203
lesný pozemok
331 464
2142/1451520
LV č. 954 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec

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

hodnota v €
37,01
589,80

parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
243. KN – E 1086
lesný pozemok
270 777
75/17700
244. KN – E1088
lesný pozemok
36 553
75/17700
245. KN – E 1126
lesný pozemok
964 179
75/17700
LV č. 1546 okres: Zvolen, obec: Lieskovec, katastrálne územie: Lieskovec
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
246. KN – E 1867
lesný pozemok
7 265
1/16
LV č. 2853 okres: Zvolen, obec: Zvolenská Slatina, katastrálne územie: Zvolenská Slatina
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
247. KN – E 1126
lesný pozemok
15 535
75/17700
248. KN – E 1134/1
lesný pozemok
573
75/17700
LV č. 2853 okres: Zvolen, obec: Sliač, katastrálne územie: Rybáre
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
249. KN – E 1785/2
lesný pozemok
112 693
505/1796512
250. KN – E 1788/1
lesný pozemok
78 747
505/1796512
LV č. 2853 okres: Zvolen, obec: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen
parc. č.
druh pozemku
výmera m2 podiel dlžníka
251. KN – C 3200/26
zastavaná plocha a nádvorie
134
1/72

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

hodnota v €
1.730,18
236,42
296,64

právny dôvod zápisu
§167h ods. 1 ZKR

hodnota v €
32,96

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

hodnota v €
3,31
0,10

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

hodnota v €
48,27
12,13

právny dôvod zápisu
§167h ods. 1 ZKR

hodnota v €
3,72

Celková súpisová hodnota: 2.517,53 €
Súpisová hodnota vyššie identifikovaných pozemkov zodpovedá príslušnému spoluvlastníckemu podielu dlžníka.
V Banskej Bystrici, dňa 04.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Marián Pataj, správca

K001685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoška Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1996
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/576/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/576/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Miroslav Bartoška, nar. 05.07.1996, trvale bytom Rúbanisko III
2904/28, 984 03 Lučenec, 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: Horná 13, 974 01
Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do
15:00. 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. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K001686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoška Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1996
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/576/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/576/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníka: Miroslav Bartoška, nar. 05.07.1996, trvale bytom Rúbanisko III
2904/28, 984 03 Lučenec, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje
bankový
účet
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. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hric Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosihovce 180, 991 25 Kosihovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/532/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/532/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

Mgr. Robert Antal
správca

K001688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Cencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/357/2020 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/357/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONKURZU
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov
JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S 1540, bol na základe Uznesenia Okresného súdu Banská
Bystrica, spis. zn. 5OdK/357/2020 zo dňa 06.08.2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2020
zo dňa 12.08.2020, ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka Dezider Cencer, nar. 05.10.1958,
trvale bytom Kpt. Nálepku 50/2, 962 61 Dobrá Niva, predtým podnikajúci pod obchodným menom Dezider
Cencer,, s miestom podnikania M. Rázusa 2226/28, 960 01 Zvolen, IČO: 33 286 159.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
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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predpisov správca oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
V Banskej Bystrici dňa 08.01.2021
JUDr. Marián Pataj, správca

K001689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lišuch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 178, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR. Majetok,
ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: ŠKODA 105L
VIN: TMB10M00LG3179425
EVČ: BR887BR
r. v. : 1985
súpisová hodnota: 500,- €

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „5OdK/488/2020 S527“.

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40
7500 0000 0040 2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 27.01.2021. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu, podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu:
florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K001690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lišuch Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýto pod Ďumbierom 178, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/488/2020 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/488/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR. Majetok,
ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
značka: FORD FOCUS
VIN: WF0NXXGCDN3E10467
EVČ: BR665BY
r. v. : 2003
súpisová hodnota: 1.130,- €

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského
spisu v tvare „5OdK/488/2020 S527“.

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

176

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

2. Súčasťou ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným
číslom vo vzťahu k ponúkanej hnuteľnej veci. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40
7500 0000 0040 2520 3670. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

3. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 27.01.2021. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.

4. Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom ponukovom kole zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so
správcom a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo
e-mailom na adresu: florekova@akantal.sk

5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu, podáva výhradne správca,
pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421 905 626 616 alebo e-mailom na adresu:
florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K001691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Csáki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Štúra 834/11, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/463/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/463/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika ako správca dlžníka Ján Csáki, dátum narodenia 15.02.1984, bytom Ľudovíta Štúra 834/11,
990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Csáki, s miestom
podnikania Ľudovíta Štúra 834/11, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika, IČO: 44 252 501 (ďalej aj len ako
„Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 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 aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K001692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1985
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/486/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/486/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 28.10.2020, sp. zn. 2OdK/486/2020, bol na majetok
dlžníka: Lukáš Eremiáš, nar. 29. 05. 1985, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola
v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 213/2020, deň vydania: 04.11.2020.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

- žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných 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 šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

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.

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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Zvolen dňa 08.01.2021
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K001693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melicherová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 45 / 70, 991 06 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 84/14, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/415/2020 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/415/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 84/14, 960
Melicherová, nar. 19. 11. 1997, trvale bytom Zámocká 45/70, 991
preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
podliehajúci konkurzu.

01 Zvolen, správca dlžníka: Martina
06 Modrý Kameň (ďalej len „Dlžník“)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
„ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka

Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K001694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bánová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 93, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 84/14, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/478/2020 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/478/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 84/14, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Magdaléna
Bánová,nar. 30.07.1991, trvale bytom Závada 93, 991 21 Závada (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov
Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 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
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doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K001695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchá Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Kremnica -, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 84/14, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/501/2020 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/501/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 84/14, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Marcela Suchá, nar.
12.07.1983, trvale bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K001696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kupecký Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hriňová 283, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1949
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/447/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/447/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 15.10.2020, sp. zn. 2OdK/447/2020, bol na majetok
dlžníka: Ivan Kupecký, nar. 23. 01. 1949, trvale bytom Zánemecká 283, 962 05 Hriňová, obchodné meno - Ivan
Kupecký, s miestom podnikania Krivec I. 283, 962 05 Hriňová, IČO - 41855922 (ďalej v texte aj „dlžník“),
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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vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom
insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 205/2020, deň vydania: 23.10.2020.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

- žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných 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 šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

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.

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

K001697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1973
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/386/2020 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/386/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/386/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Jozef Eremiáš, nar. 09.03.1973, bytom Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Eremiáš, s miestom podnikania Bány 305/49, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52
105 938 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola správcom zapísaná
nasledujúca pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávka veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom na adrese Bajkalská 19B, 826 58
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 062 235, prihlásená prihláškou pohľadávky poradové č. 1, doručenou
správcovi dňa 07.01.2021, v celkovej prihlásenej sume 2 022,97 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K001698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Holubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 441/121A, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1953
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/423/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/423/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01. 10. 2020, sp. zn. 2OdK/423/2020, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 193/2020 dňa 07. 10. 2020 bol na dlžníka Anna Holubová, nar. 09. 01. 1953, trvale bytom Tomášikova
441/121A, 049 16 Jelšava vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vyhlásenia dlžníka a vykonaným šetrením správcu ohľadom
zisťovania majetku dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 08.01.2021

K001699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švantnerová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 324/9, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2020 S1612
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
5OdK/130/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/130/2020 zo dňa 06.03.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 52/2020 dňa 16.03.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia Švantnerová,
nar. 16. 10. 1982, trvale bytom Stromová 324/9, 977 01 Brezno (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie
správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1)
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1)
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2)
Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Lucia Švantnerová, nar. 16. 10. 1982, trvale bytom Stromová 324/9, 977 01 Brezno, sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K001700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/47/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/47/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/47/2020 zo dňa 13.02.2020, zverejneným v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku č. 34/2020 dňa 19.02.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Oláh,
03.04.1976, bytom Štúrova 839/31, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Oláh,
s miestom podnikania Štúrova 839/31, 962 12 Detva, IČO: 51 436 981 (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do
funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1)
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1)
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2)
Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ján Oláh, 03.04.1976, bytom Štúrova 839/31, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Ján Oláh, s miestom podnikania Štúrova 839/31, 962 12 Detva, IČO: 51 436 981, sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K001701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1789/6 1789/6, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1093/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1093/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na zverejnené oznámenie v OV č. 4/2021 dňa 08.01.2021 pod K000834 ako aj vyjadrenia dlžníka
v rámci súčinnosti a šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a žiadny veriteľ nepožiadal o ďalšie šetrenie
majetku, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k. 4OdK/1093/2019 na majetok dlžníka Janka Pokošová, nar. 28.01.1978,
trvale bytom Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 4OdK/1093/2019 na majetok dlžníka Janka Pokošová, nar. 28.01.1978,
trvale bytom Mládežnícka 1789/6, 977 03 Brezno zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K001702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynárčik Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 469/41, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/216/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/216/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/216/2018 zo dňa 15.03.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 58/2018 dňa 22.03.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľuboš Mlynárčik,
nar. 19. 07. 1972, trvale bytom L. Svobodu 469/41, 976 32 Badín; obchodné meno Ľuboš Mlynárčik - L.J., s
miestom podnikania L. Svobodu 469/41, 976 32 Badín, IČO: 34 487 794 (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do
funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
1)
Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie
však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu
na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1)
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2)
Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
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speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ľuboš Mlynárčik, nar. 19.07.1972, trvale bytom L. Svobodu 469/41, 976 32 Badín;
obchodné meno Ľuboš Mlynárčik - L.J., s miestom podnikania L. Svobodu 469/41, 976 32 Badín, IČO: 34
487 794, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K001703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janičinová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 125, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/464/2020 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/464/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/464/2020 zo dňa 20.10.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 207/2020 dňa 27.10.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martina
Janičinová, nar. 13. 01. 1983, trvale bytom Krahule 125, 967 01 Kremnica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do
funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36,
960 01 Zvolen, značka správcu S1614 (ďalej v texte aj ako „správca“).
Správca dlžníka týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti: KRC finance s.r.o., so sídlom: Trnavská
cesta 70, Bratislava 821 02, SR, IČO: 36 832 774, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Vložka číslo: 47893/B, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.
Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 4/2021 dňa 08.01.2021, pod č. K00805.
Súpisová hodnota majetku: 1,- €
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421
915 812 104 alebo e-mailom prostredníctvom adresy: spravca@janciar.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Slavomír Jančiar, Nám.
SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 2OdK/464/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o
vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK74 8360 5207 0042 0621 7211, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „24642020“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, prípadne telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz
ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové
konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
v lehote 14 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového
konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so
zápisom zmien v Obchodnom registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach
zmlúv a iných listín, bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť (napr.
z dôvodu bezodkladného nepredloženia všetkých listín potrebných na zápis nového spoločníka v obchodnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti do Obchodného registra SR, neuhradenia súdnych poplatkov resp. poplatkov za overenie podpisu,
nemožnosť prevodu obchodného podielu, atď.).
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX, s uvedením variabilného symbolu: „924642020“.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K001704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petr Bánam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Slatinka 263, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/505/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/505/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na zverejnené oznámenie v OV č. 61/2020 dňa 27.03.2020 pod K027478 ako aj vyjadrenia dlžníka
v rámci súčinnosti zo dňa 05.01.2021 a šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. § 166i zák. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a žiadny veriteľ nepožiadal o ďalšie šetrenie
majetku, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že konkurz vyhlásený pod č. k. 4OdK/505/2019 na majetok dlžníka Petr Bánam, nar. 08.07.1976,
trvale bytom Horná Slatinka 263/3, 984 01 Lučenec - Opatová sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz pod č. k. 4OdK/505/2019 na majetok dlžníka Petr Bánam, nar. 08.07.1976,
trvale bytom Horná Slatinka 263/3, 984 01 Lučenec - Opatová zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, 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

188

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

K001705
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K001706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goda Stanislav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1178/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1178/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Stanislav Goda / Ing. Stanislav Goda Sídlo/
Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Kostolná 56/50, 991 06 Záhorce / č. 56, 991 06 Záhorce IČO/ Dátum narodenia dlžníka:
33257566 / 09. 12. 1965 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k.
s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu : 2OdK/1178/2019 S 1433
k sp. zn.: 2OdK/1178/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Iná majetková hodnota:
Druh: Cenný papier
Súpisová zložka: akcia
Popis majetku: akcia kmeňová akcia na meno Dlžníka, na menovitú hodnotu 3,98 €, vydanú emitentom OTB
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Banka Slovensko a.s., IČO: 31 318 916
Počet kusov: 5
ISIN: SK1110001452
Súpisová hodnota: 19,90 EUR
Deň vylúčenia: 08.01.2020
Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní

K001707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Marichelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 268, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jarmila Marichelová, nar. 04.05.1961, trvale bytom Stará Kremnička 268,
965 01 Stará Kremnička, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zrušenie konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
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.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
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.

K001708
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca Jana Kozáriková, nar.
30.09.1965, bytom Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 5OdK/566/2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Jana Kozáriková, birt. 30.09.1965, add. Budovateľská 1332/7 /hereinafter only „the
Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
5OdK/566/2020 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 31.12.2020. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 31th of Dec 2020. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K001709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomoň Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 78, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1979
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/201/2020 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2020, sp. zn. 2OdK/201/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 62/2020 zo dňa 30.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Tomoň,
nar. 04.05.1979, trvale bytom Veľká Čalomija 78, 991 09 Veľká Čalomija, obchodné meno - Ladislav Tomoň, s
miestom podnikania Veľká Čalomija 78, 991 09 Veľká Čalomija, IČO: 40449939 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
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 Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Tomoň, nar. 04.05.1979, trvale
bytom Veľká Čalomija 78, 991 09 Veľká Čalomija, obchodné meno - Ladislav Tomoň, s miestom
podnikania Veľká Čalomija 78, 991 09 Veľká Čalomija, IČO: 40449939 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K001710
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mário Keleti, ako správca 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 s poukazom na ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b/ Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov
a to na účet vedený v SLSP, a.s. IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371 s doplňujúcou poznámkou: Jana
Kozáriková, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/566/2020.
JUDr. Mário Keleti, správca

K001711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Piliarkinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laskomerského 1123/20, 977 01 Brezno Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/285/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/285/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Silvia Piliarkinová, nar. 05.03.1988, trvale bytom Laskomerského 1123/20,
977 01 Brezno, podnikajúca pod obchodným menom: Silvia Piliarkinová, s miestom podnikania: Laskomerského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1123/20, 977 01 Brezno IČO: 51 993 783, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
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.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
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.

K001712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gajdošíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 12/331, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/320/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/320/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Magdaléna Gajdošíková, nar. 13.07.1954, trvale bytom Dukelských Hrdinov
12/331, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
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.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

K001713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Silvia Oláhová / Silvia Oláhová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň, s miestom podnikania Sklená 451/77, 992 01
Modrý Kameň IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 43 439 802 / 30.07.1970 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.

Sp. zn. správcu : 5OdK/539/2020 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/539/2020

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

V Bratislave, dňa 08.01.2021

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Silvia Oláhová / Silvia Oláhová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň, s miestom podnikania Sklená 451/77, 992 01
Modrý Kameň IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 43 439 802 / 30.07.1970 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.

Sp. zn. správcu : 5OdK/539/2020 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/539/2020

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle kancelárie správcu na adrese
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

V Bratislave, dňa 08.01.2021

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

K001715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1970
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
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Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2020 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Silvia Oláhová / Silvia Oláhová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Úzka 376/2, 992 01 Modrý Kameň, s miestom podnikania Sklená 451/77, 992 01
Modrý Kameň IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 43 439 802 / 30.07.1970 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.

Sp. zn. správcu : 5OdK/539/2020 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/539/2020

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.
5OdK/539/2020 zo dňa 14.12.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 246/2020 dňa 22.12.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Silvia Oláhová, nar. 30.07.1970, trvale bytom Úzka 376/2, 992 01
Modrý Kameň; obchodné meno – Silvia Oláhová, s miestom podnikania Sklená 451/77, 992 01 Modrý
Kameň, IČO: 43 439 802 (ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa 23.12.2020.

V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov, aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: Crossdefault
Management Group, k. s., so sídlom kancelárie Tehelná 189, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania
5OdK/539/2020.

V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
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k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. 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.

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.

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.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.

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. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
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Zabezpečený veriteľ

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.

Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka

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.

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

„Notice of insolvency proceedings“

According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Banská Bystrica 14th of December 2020, file No.
5OdK/539/2020 published in Commercial Journal No. 246/2020 on 22th of December 2020, the bankruptcy was
declared on the estate of debtor Silvia Oláhová, born 30.07.1970, residing at Úzka 376/2, 992 01 Modrý
Kameň, business name: Silvia Oláhová, business seat Sklená 451/77, 992 01 Modrý Kameň, ID No: 43 439
802 (hereinafter only “debtor”). The resolution came into force on 23th of December 2020.

According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address
Crossdefault Management Group, k. s., with seat of office at Tehelná 189, 960 01 Zvolen, Slovak republic, Slovak
Republic to the file No. 5OdK/539/2020.

According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below:
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(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.

The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.

Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.

Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
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The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.

If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.

Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.

Secured creditor

Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.

Receivable against another person from the debtor

Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.

This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, partner
trustee
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K001716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Môlča 120, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/191/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/191/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2020, sp. zn. 2OdK/191/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 62/2020 zo dňa 30.03.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Bučko, nar.
14.09.1988, trvale bytom Dolná Môlča 120, 97401 Môlča (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Bučko, nar. 14.09.1988, trvale bytom
Dolná Môlča 120, 97401 Môlča končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K001717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/573/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/573/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Branislav Harvan, nar. 19.07.1998, trvale bytom Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog (ďalej len „Dlžník“),
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 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
spravca@akrybar.sk
JUDr. Juraj Rybár, správca

K001718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/573/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/573/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka
Branislav Harvan, nar. 19.07.1998, trvale bytom Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK52 0900 0000 0050 5974 4592 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K001719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Maťašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 461/60, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
Kálmána Miszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota
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Spisová značka správcovského spisu: K 15/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/485/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci oddlženia 5OdK/485/2020 dlžníka Helena Maťášová, nar. 15. 08.1979, trvale bytom Červenej Armády
461/60, 991 06 Želovce, v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená Prihláška pohľadávky veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s., IČO:
31 335 004, Bajkalská ulica 30, Bratislava.
Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je 10 755,61 EUR. Pohľadávka bola do zoznamu prihlásených
pohľadávok zapísaná dňa 08.01.2021.

V Rimavskej Sobote, dňa 08.01.2021
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca

K001720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/573/2020 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/573/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Branislav Harvan, nar.: 19.07.1998, trvale bytom Vydrovo 131/55, 976 52 Čierny Balog (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2020,
sp. zn. 4OdK/573/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa 30.12.2020 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Juraj Rybár so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1709 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Branislav Harvan, born on 19.07.1998, with permanent address at Vydrovo 131/55, 976 52
Čierny Balog (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 21.12.2020, ref. No. 4OdK/573/2020 published in the Commercial report No. 250/2020 of
30.12.2020 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Juraj Rybár with its office at Stráž 223, 96001
Zvolen, ref. No. of trustee: S1709 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 07.01.2021
Zvolen, on 07.01.2021
JUDr. Juraj Rybár, správca dlžníka
JUDr. Juraj Rybár, trustee of the bankrupt

K001721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 186, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28m2, o veľkosti podielu 1/3

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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Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 182,03,- Eur.

Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 186 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.186.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K001722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 187, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2, o veľkosti podielu 1/3

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 45,46,- Eur.

Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 187 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.187.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

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

K001723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 188, druh pozemku: záhrada o výmere 745m2, o veľkosti podielu 1/3

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 4844,92,- Eur.

Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 188 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.188.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K001724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 189 druh pozemku: orná pôda o výmere 450m2, o veľkosti podielu 1/3

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 2926,50,- Eur.

Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 189 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
· Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
· Súhlas so spracovaním osobných údajov.
5. Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
6. Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.189.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
9. Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
10. Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K001725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
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

218

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 190 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 22m2, o veľkosti podielu 1/3

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 143,01,- Eur.

Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 190 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:

Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.190.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K001726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pršanec Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97400, 974 00 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/2/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Igor Pršanec, nar.: 16.03.1963, trvale bytom: Banská Bystrica, 974 00
Banská Bystrica, obchodné meno Igor Pršanec – poskytovanie služieb, s miestom podnikania Nový Svet
47, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 33 760 667 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/2/2018
z 10.01.2018, konkurz vyhlásený dňa 18.01.2018 v OV č. 13/2018), na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č. 57/2018 dňa 21.03.2018, ktorý bol aktualizovaný
v dňa 25.10.2018 v OV č. 207/2018 a dňa 04.01.2021 v OV č. 1/2021.

Predmetom predaja 1. kola ponukového konania je:
Nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, pre okres Banská Bystrica, obec
Banská Bystrica, katastrálne územie Kostiviarska, na LV č. 722 ako:
·

parcela CKN č. 191 druh pozemku: trvalý trávnatý porasto výmere 355m2, o veľkosti podielu 1/3

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 2178,68,- Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa 06.10.2020 sa
vyššie uvedený predmet predaja v I. kole speňažuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až po udelení súhlasu s predajom od zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Igor Pršanec,
pozemok CKN č. 191 – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje nehnuteľnosti, ktorú má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Igor Pršanec a pozemok parcely CKN č.191.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a bezodkladne predloží
úspešnú ponuku na schválenie s predajom zabezpečenému veriteľovi Slovenská konsolidačná, a.s.
Záujemcovia týmto berú na vedomie, že ich úspešná ponuka môže byť zabezpečeným veriteľom
odmietnutá a v takom prípade im bude vrátená celá záloha na kúpnu cenu.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po schválení ich ponuky na odpredaj vyššie uvedeného predmetu predaja
zabezpečeným veriteľom a po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa
pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej
kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny,
pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového
konania svoju záväznú ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K001727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Ďarmoty 158, 991 07 Slovenské Ďarmoty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/36/2020 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/36/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.02.2020, sp. zn. 5OdK/36/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 34/2020 zo dňa 19.02.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vojtech Tóth, nar.
03.06.1984, bytom Slovenské Ďarmoty 158, 991 07 Slovenské Ďarmoty, podnikajúci pod obchodným menom
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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Vojtech Tóth VT, s miestom podnikania Slovenské Ďarmoty 158, 991 07 Slovenské Ďarmoty, IČO: 41 281 063
(ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vojtech Tóth, nar. 03.06.1984, bytom
Slovenské Ďarmoty 158, 991 07 Slovenské Ďarmoty, podnikajúci pod obchodným menom Vojtech Tóth VT,
s miestom podnikania Slovenské Ďarmoty 158, 991 07 Slovenské Ďarmoty, IČO: 41 281 063 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K001728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hofreiter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 1/2558, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/226/2020 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/226/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Ján Hofreiter, nar. 13.12.1969, trvale bytom Na Hôrke č. 1/2558,
960 01 Zvolen. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku
konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K001729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Gabriel Berki, dátum narodenia 13.09.1987, bytom Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj majetku Dlžníka
pozostávajúceho zo súpisovej zložky majetku zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI (1U/SEASVX01/FM5FM52J024N), evidenčné
číslo LC860DB, VIN: TMBGP41U422550523, farba: šedá metalíza, rok výroby: neznámy, stav motorového
vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 2.500,00 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 78/2020 zo dňa 23.04.2020).
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania - OCTAVIA; sp. zn.:
5OdK/24/2020 - NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „5242020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné
meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia 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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7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
JUDr. Matúš Boľoš - správca

K001730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 3165/17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/182/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii dlžníka: Ernest Baláž, nar. 13.10.1964, trvale bytom Stránska č. 3165/17,
974 11 Banská Bystrica. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
K001731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Berki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
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JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Gabriel Berki, dátum narodenia 13.09.1987, bytom Šávoľ 190, 985 41 Šávoľ, Slovenská republika (ďalej aj len
ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo
verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj majetku Dlžníka
pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty in concreto
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2103, evidenčné číslo LC152AY, VIN: 0362917, farba: biela, rok výroby:
neznámy, stav motorového vozidla: v premávke
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 900 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky VAZ 2107, evidenčné číslo KS476EV, VIN: XTA210730V1057279, farba: tmavá
červená, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FAVORIT 136 L, evidenčné číslo LC704AT, VIN:
TMBADA200K0028003, farba: tmavá fialová, rok výroby: neznámy, stav motorového vozidla: vyradené z cestnej
premávky
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 500 EUR
Dátum zapísania: 17.04.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty (Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 78/2020 zo dňa 23.04.2020). Správca pre
úplnosť uvádza, že mu nie je známa súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/24/2020 NEOTVÁRAŤ“.
Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „5242020“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné
meno prípadne IČO.
Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.

JUDr. Matúš Boľoš - správca

K001732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
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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týmto aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so
sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok:
600, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 126/2020 zo dňa 02.07.2020 (K051591) v rozsahu
súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Hnuteľné veci:
Číslo
položky
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

Počet Výrobné
ks
číslo
Zväzková nožnica TT 1200 1
výmenník tepla na ÚK PV1
2UHDN 200
Nožnica na dýhu č. 3
1
Štopľovka PŠ-2
1
Nožnica na dýhu č. 2 CNU
1
2800
Nožnica na dýhu č. 1 CNU
1
2800
Vzdušník, tlaková nádoba
1
1000 l
Kompresor Alup SK21-8
1
Kompresor 2 Comp Air L151
10A

Evidenčné
číslo
-

Rok
výroby
1971

Stav
opotrebovanosti
Opotrebovaný

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200,00 EUR

-

2014

Používaný

1/1

350,00 EUR

-

1975

Používaný
Opotrebovaný

1/1
1/1

200,00 EUR
120,00 EUR

-

1983

Opotrebovaný

1/1

200,00 EUR

-

1983

Opotrebovaný

1/1

200,00 EUR

-

1978

Opotrebovaný

1/1

50,00 EUR

-

1999

Opotrebovaný

1/1

50,00 EUR

-

-

Opotrebovaný

1/1

170,00 EUR

Lúpačka DL 1300 HM

-

-

1983

Opotrebovaný

1/1

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

-

-

1983

Opotrebovaný

1/1

40
000,00
EUR
25
000,00
EUR
200,00 EUR

-

-

1987

Opotrebovaný

1/1

100,00 EUR

-

-

1982

Opotrebovaný

1/1

200,00 EUR

-

-

1971

Opotrebovaný

1/1

150,00 EUR

-

-

1981

Opotrebovaný

1/1

100,00 EUR

-

-

1981

Opotrebovaný

1/1

200,00 EUR

-

-

1981

Opotrebovaný

1/1

250,00 EUR

-

-

1981

Opotrebovaný

1/1

350,00 EUR

-

-

1991

Opotrebovaný

1/1

50,00 EUR

-

-

1981

Opotrebovaný

1/1

80,00 EUR

-

-

1972
2007

Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1

-

-

1976

Opotrebovaný

1/1

-

-

1974
1964
1996

Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1
1/1

100,00 EUR
700,00 EUR
20
000,00
EUR
30,00 EUR
4 000,00 EUR
8 000,00 EUR

-

-

1952

Opotrebovaný

1/1

800,00 EUR

-

-

-

Používaný

1/1

1 000,00 EUR

-

-

1986

Opotrebovaný

1/1

300,00 EUR

-

-

1982

Opotrebovaný

1/1

80,00 EUR

-

-

1971
2012

Opotrebovaný
Používaný

1/1
1/1

100,00 EUR
150,00 EUR

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

100,00 EUR

-

-

1995
-

Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1
1/1

30,00 EUR
170,00 EUR
100,00 EUR

Popis

1

Navíjacie
a
odvíjacie
1
zariadenie
Nožnica na dýhu STCZ-28 1
El. kladkostroj + dráha
1
Demag 3200 kg typ T
Nožnica na dýhu FC 2800 1
Sušiareň dýhy HD 81
1
DKN4,4III-8
Zosadzovačka dýh FL 728 1
Nožnice
dýhové
dvojité
1
FSB-DS-295
Ukladacie zariadenie FBC1
28
Dvojstranná
fréza
+
1
nanášačka EFA-28
Výmenník tepla PRE FL
1
728, 1100 kw
Hydraulická plošina E10/101
1
Zosadzovačka špagátka
1
VZV CPCD 25
1
Nanášačka lepidla NK41
2700
Cisterna na lepidlo 20000 l 1
Lis na preglejku HBR-4
1
Lis na preglejku FP-20
1
Orezavačka - formátovacia
1
píla - stará OR2700
Orezavačka - formátovacia
1
píla - nová
Stolová okružná píla HUP
1
60
Odsávací ventilátor RWE
1
1000
Mobilný kompresor 2JSK75 1
Mobilný odsávač FT 502
1
Egalizačná brúska LCRTV
1
1300
Hobľovačka
1
Kapovacia píla
1
Reimanka č. 2 KRN 1959
1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Hranolovačka PP-700
1
Odsávací ventilátor , priem.
1
2000/45 kW
Sekačka dreveného odpadu 1
Brúska lúpacích nožov BA
1
3200
Brúska
lúpacích
nožov
1
TČN64
Brúska okružných píl
1
Ohýbačka
plechov
1
XK2000/1
Sústruh C11H/2000
1
Stojanová brúska BAD 40
1
Píla na kov rámová XH25M 1
Zváračka kremíková
1
Vŕtačka stĺpová V 23 A
1
Motorová striekačka PPS-8 1
Vlečka za traktor AGRO
2
Kotol na drevený odpad
1
Plynový kotol
1
Elektrický rozvádzač
1
Zariadenie na úpravu vody
1
DDMS1-11A-PP
Spalinový ventilátor HPF
1
1000
Nádoba na predhrevu vody
1
NNL-10900 I
Zásobník pilín
1
Tlaková nádoba č. 1,
1
vzdušník 1000 l
Tlaková nádoba č. 2,
1
vzdušník 1000 l
Transformátor 600 KW
1
Sekačka dreveného odpadu 1
Gumové dopravníky
5
Čelný nakladač
1
Žeriavová dráha 60x12 m
1
Mostový žeriav
1
Odkôrňovač
1
Reťazová píla
1
Velín
1
Navaľvacia plošina
1
Reťazový dopravník 0,6x14
1
m
Reťazový dopravník
1
Prísunový dopravník
4
Elektrický
rozvádzač
1
10314/22
Tlaková nádoba 1000l
1
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-

-

1996

Opotrebovaný

1/1

70,00 EUR

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

-

-

1977

Opotrebovaný

1/1

200,00 EUR

-

-

1977

Opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

-

-

1969

Opotrebovaný

1/1

100,00 EUR

-

-

1959

Opotrebovaný

1/1

20,00 EUR

-

-

1966

Opotrebovaný

1/1

15,00 EUR

-

-

1966
1959
1975
1986
1962
1980
1990
1988
2008

Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

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

150,00 EUR
80,00 EUR
60,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
200,00 EUR
250,00 EUR
400,00 EUR
80,00 EUR
200,00 EUR

-

-

2008

Opotrebovaný

1/1

2 000,00 EUR

-

-

2007

Opotrebovaný

1/1

500,00 EUR

-

-

1985

Opotrebovaný

1/1

40,00 EUR

-

-

1975

Opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

-

-

1989

Opotrebovaný

1/1

25,00 EUR

-

-

1986

Opotrebovaný

1/1

30,00 EUR

-

-

1960
1977
2008
1971
1988
1988
1988

Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Používaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

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

1 600,00 EUR
300,00 EUR
900,00 EUR
6 000,00 EUR
200,00 EUR
800,00 EUR
400,00 EUR
30,00 EUR
700,00 EUR
70,00 EUR

-

-

1988

Opotrebovaný

1/1

25,00 EUR

-

-

1988
1988

Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1

25,00 EUR
80,00 EUR

-

-

1980

Opotrebovaný

1/1

120,00 EUR

-

-

1982

Opotrebovaný

1/1

40,00 EUR

LawService Recovery, k.s.

K001733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
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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Druh podania:

Deň vydania: 13.01.2021

Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
týmto aktualizuje súpis všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 126/2020 zo
dňa 02.07.2020 (K051597) v rozsahu súpisových hodnôt nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Hnuteľné veci:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Evidenčné
číslo

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

107

Sušiareň
dýh
91.5027.22-01

-

-

1977

Opotrebovaný

1/1

108

Rotačná nožnica

-

-

2002

Opotrebovaný

1/1

109

Lúpačka č. 2

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

110

Nanášačka lepidla

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

111

Brúska SCM Sandya

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

112

Mostový žeriav nový
žltý Daluma 3,2t

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

113

JCB 416 HT

JCB41600E81317669

2008

Opotrebovaný

1/1

114

Unimobunka

115

Výmenník
vody
v
jamách

č.

na ohrev
pariacich

2

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

-

-

-

Opotrebovaný

1/1

LawService Recovery, k.s.

K001734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Klinčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerček 31, 980 31 Hodejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.5.1956
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/564/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/564/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová
hodnota
32
400,00
EUR
23
220,00
EUR
37
800,00
EUR
5
400,00
EUR
3
780,00
EUR
10
800,00
EUR
27
000,00
EUR
1
080,00
EUR
10
800,00
EUR
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(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, JUDr. Ďurčeková,
správca k.s., ako správca dlžníka: Irena Klinčáková, nar. 09.05.1956, trvale bytom Gemerček 31, 980 31
Hodejov, (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, Slovenská republika,
sp. zn. 4 OdK/564/2020 zo dňa 14.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EU/ No. 2015/848 dated 20th May 2015,
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., as the bankruptcy trustee : Irena Klinčáková, born on 09th May 1956,
domicile Gemerček 31, 980 31 Hodejov (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with
the resolution of the District Court Banská Bystrica, Slovak Republic, No. 4 OdK/564/2020, dated 14th
Decmber 2020, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 21.12.2020. Účinky
konkurzu vrátane plynutia lehôt nastali dňom 22.12.2020.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 21st December 2020. The effects of
bankruptcy, bankruptcy time-limits included commenced on 22nd December 2020.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
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from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s., Námestie Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
Námestie Slobody 5, 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. 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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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
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dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted in the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
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2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Ďurčeková, správca k. s., správca dlžníka
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., bankruptcy trustee

K001735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Považanec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Trávnika 12 / 14, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1978
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/415/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/415/2020
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.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Považanec, nar. 21. 07. 1978, trvale bytom Do trávnika 12/14, 976 37 Hrochoť, sp. zn.
4OdK/415/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Ján Považanec, nar. 21. 07. 1978, trvale bytom Do trávnika 12/14, 976 37 Hrochoť, zrušuje.
TPS Trustees k. s.

K001736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pichler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/516/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/516/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Eva Chromčíková so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Peter Pichler, nar. 19.12.1962, bytom Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša Hámre v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/516/2020 v zmysle ustanovenia § 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, že bankový účet , na ktorý možno skladať kauciu je
vedený vo finančnom ústave Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu SK53 0200 0000 0033 2832 8759.
Kaucia sa skladá vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 %
zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spisová značka – kaucia na popieranie. Kauciu možno
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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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K001737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pichler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/516/2020 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/516/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina konkurzný správca úpadcu:
Peter Pichler, nar. 19.12.1962, bytom Dolné Hámre 285, 966 61 Hodruša - Hámre v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/516/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných
nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať
do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: M.R. Štefánika
834/1, 963 01 Krupina, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.30 – 11.30 h. a od 12.30 –
15.30 h. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0919 470 407, alebo elektronickou poštou: chromcikova.evka1@gmail.com.
Ing. Eva Chromčíková – správca

K001738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922/55, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1973
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/285/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/285/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku –

1.
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Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

1
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
1199 m²
SR, Lučenec, Lučenec, katastrálne územie Lučenec
9087
7202/7
337/26782

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 450 EUR

K001739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 24, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1963
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/860/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/860/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku –

1.
Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

1
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Vinica
4561 m²
SR, Rimavská Sobota, Hajnáčka, katastrálne územie Hajnáčka
596
334
1/1

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 10.000,00 EUR
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2.
Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

2
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ovocný sad
801 m²
SR, Rimavská Sobota, Hajnáčka, katastrálne územie Hajnáčka
596
335
1/1

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1.500,00 EUR

3
Nehnuteľný majetok – pozemok
Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

3
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Vinica
2703 m²
SR, Rimavská Sobota, Hajnáčka, katastrálne územie Hajnáčka
596
339
1/1

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3.500,00 EUR

K001740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Batunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 285/18, 962 71 Hontianske Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1202/2019 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1202/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Ing. Eva Chromčíková, ako správca úpadcu Ľudmila Batunová, nar. 09.07.1950, bytom Družstevná 285/18, 962
71 Hontianske Moravce v konkurze týmto v súlade s § 167u, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K001741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boborová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 291/13, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/408/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/408/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku –

1.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

1
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
1501 m²
SR, Zvolen, Kováčová, katastrálne územie Kováčová
1005
841
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,43 EUR

2.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

2
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
4686 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Rybáre
1291
292/2
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 10,74 EUR

3.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

3
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
729 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
841/3
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,34 EUR

4.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

4
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
45 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
841/4

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

Deň vydania: 13.01.2021

2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,56 EUR

5.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

5
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
138 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
841/5
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,70 EUR

6.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

6
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
6481 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/3
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,03 EUR

7.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

7
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
51 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/4
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,63 EUR

8.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

8
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
59 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/5
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,73 EUR

9.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

9
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
44 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/6
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,73 EUR

10.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

10
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
45 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/7
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Súpisová hodnota: 0,56 EUR

11.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

11
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
38 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/8
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,46 EUR

12.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

12
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
121 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/9
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,06 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

13.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

13
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
76 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
844/2
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,04 EUR

14.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

14
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
119 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
667
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,06 EUR

15.
Nehnuteľný majetok – pozemok

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

245

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

15
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1224 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
672
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,60 EUR

16.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

16
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
2527 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
674/1
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 31,00 EUR

17.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

17
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1251 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
700/1
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,60 EUR

18.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

18
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
6723 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
703
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,00 EUR

19.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

19
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
581 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
704
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,00 EUR

20.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

20
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
377 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
705
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,20 EUR

21.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

21
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
17 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
706/707
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,04 EUR

22.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

22
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
1153 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
711

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

Deň vydania: 13.01.2021

2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,60 EUR

23.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

23
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
50 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
713
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,20 EUR

24.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

24
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
790 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
714
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,81 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

25.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

25
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
516 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
716
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,20 EUR

26.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

26
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
5627 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
717
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,63 EUR

27.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

27
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Trvalý trávny porast
1383 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
719
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,65 EUR

28.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

28
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
7650 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
720
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 17,50 EUR

29.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

29
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
4059 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
725
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 9,30 EUR

30.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

30
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
1630 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
726
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 20,11 EUR

31.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

31
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
5306 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
727
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 12,20 EUR

32.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

32
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
8533 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
728
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 4,00 EUR

33.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

33
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
11942 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
730
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,58 EUR

34.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

34
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
265 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
731
2930/439200
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,27 EUR

35.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

35
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
16988 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
732
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,93 EUR

36.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

36
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Zastavaná plocha a nádvorie
82 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
733
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,00 EUR
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Deň vydania: 13.01.2021

37.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

37
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
1208 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
734
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 14,00 EUR

38.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

38
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Zastavaná plocha a nádvorie
195 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
735
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,40 EUR

39.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:

39
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
286 m²
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Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
736
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,50 EUR

40.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

40
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
2609 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
737
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 32,20 EUR

41.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

41
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
533 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
738
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
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Deň vydania: 13.01.2021

Súpisová hodnota: 6,58 EUR

42.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

42
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
399 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
767
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,91 EUR

43.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

43
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
701 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
768
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 86,50 EUR

44.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

44
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
8376 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
769
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 19,19 EUR

45.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

45
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
942 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
770
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,15 EUR

46.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

46
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
122 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
772
2930/439200
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,57 EUR

47.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

47
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
2314 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
773/1
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,30 EUR

48.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

48
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
5518 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
774
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,58 EUR

49.
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Deň vydania: 13.01.2021

Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

49
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
6766 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
775
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 15,50 EUR

50.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

50
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
2152 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
789
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,00 EUR

51.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

51
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1093 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
791
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Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,51 EUR

52.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

52
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1531 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
793
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,71 EUR

53.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

53
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
2346 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
794
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,10 EUR
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Deň vydania: 13.01.2021

54.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

54
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
1660 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
796
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,80 EUR

55.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

55
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
365 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
808
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,17 EUR

56.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

57
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Trvalý trávny porast
7468 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
815
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,50 EUR

57.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

57
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
7525 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
816
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,51 EUR

58.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

58
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
8598 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
841/1
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 4,02 EUR

59.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

59
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
7189 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
842/1
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,36 EUR

60.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

60
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
3158 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
844
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,47 EUR

61.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

61
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1302 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
845
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,61 EUR

62.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

62
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
4101 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
846
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,91 EUR

63.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

63
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
542 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
847
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,25 EUR

64.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

64
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1803 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
868
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,84 EUR

65.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

65
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1344 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
869
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,63 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

66.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

66
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
6140 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
871
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,87 EUR

67.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

67
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
15268 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
873
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,13 EUR

68.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:

68
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
574 m²

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
874
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,27 EUR

69.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

69
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1936 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
875
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,90 EUR

70.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

70
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1896 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
876
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Súpisová hodnota: 0,88 EUR

71.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

71
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
1445 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
877
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,31 EUR

72.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

72
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
1034 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
878
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,37 EUR

73.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

73
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
17556 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
884
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 8,20 EUR

74.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

74
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
970 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1403
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,45 EUR

75.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

75
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
374 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1715
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,17 EUR

76.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

76
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
25727 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1721
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 12,01 EUR

77.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

77
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
837 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1722
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,40 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

78.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

78
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
17166 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1723
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 4,67 EUR

79.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

79
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Záhrada
4028 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
976
1724
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 49,71 EUR

80.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

80
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Lesný pozemok
29437 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1117
708
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 11,87 EUR

81.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

81
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
261 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1117
729
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,10 EUR

82.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

82
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
120761 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1117
780
2530/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 48,70 EUR
83.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

83
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
186838 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1117
790
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 75,34 EUR

84.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

84
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
2213 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1117
809
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,89 EUR

85.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

85
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
98 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1274
784
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,04 EUR

86.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

86
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
206 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1274
785
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,08 EUR

87.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

87
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
3168 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1274
811

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

Deň vydania: 13.01.2021

2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 6,27 EUR

88.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

88
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1028 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1274
812
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,41 EUR

89.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

89
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
13380 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1274
814
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,40 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

90.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

90
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
1184 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1408
502
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,48 EUR

91.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

91
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
603493 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1408
817
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 243,35 EUR

92.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

92
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
887873 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1408
843
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 358,02 EUR

93.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

93
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
798680 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1408
870
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 322,05 EUR

94.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:

94
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
230 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

1408
872
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,09 EUR

95.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

95
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Lesný pozemok
7618 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
1408
885
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,07 EUR

96.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

96
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Orná pôda
13015 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
1392
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 29,82 EUR

97.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

97
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1202 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2195
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,56 EUR

98.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

98
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
1875 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2196
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,88 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

99.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

99
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
13101 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2197
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 6,12 EUR

100.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

100
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
12267 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2214
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,73 EUR

101.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

101
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Trvalý trávny porast
5363 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2215
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,50 EUR

102.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

102
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Trvalý trávny porast
25387 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
25387
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 11,86 EUR

103.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

103
Nehnuteľná vec, parc. reg. „E“
Ostatná plocha
10550 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2219
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 130,00 EUR

104.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

104
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
8080 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2048
2122
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,77 EUR

105.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

105
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
6228 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2047
2124
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 76,86 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

106.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

106
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
5354 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1165
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,50 EUR

107.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

107
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
721 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1393
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 8,90 EUR

108.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

108
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
2170 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1394
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,01 EUR

109.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

109
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
11738 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1423
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,48 EUR

110.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

110
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
3291 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1479
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,54 EUR

111.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

111
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
1989 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1517
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,93 EUR

112.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

112
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
1869 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1519
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 23,07 EUR

113.
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Deň vydania: 13.01.2021

Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

113
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
634 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1526
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,82 EUR

114.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

114
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Zastavaná plocha a nádvorie
406 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1528
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,01 EUR

115.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:

115
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
11699 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1531

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

Deň vydania: 13.01.2021

2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,46 EUR

116.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

116
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
1319 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1559
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,62 EUR

117.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

117
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
16529 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1591
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,72 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

118.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

118
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
2288 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
1592
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 28,24 EUR

119.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

119
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Orná pôda
4073 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2100
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 9,33 EUR

120.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

120
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Ostatná plocha
3453 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2173
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 42,62 EUR

121.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

121
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
44225 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2175
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 20,65 EUR

122.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

122
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
572 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2176
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,06 EUR

123.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

123
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
3510 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2177
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,64 EUR

124.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

124
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
5565 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2178
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,60 EUR

125.
Nehnuteľný majetok – pozemok
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

125
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
4007 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2179
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 49,45 EUR

126.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

126
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
20232 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2180
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 9,45 EUR

127.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

127
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
4463 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2181
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,08 EUR

128.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

128
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
29025 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2182
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 13,55 EUR

129.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

129
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Orná pôda
75257 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2184
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 172,46 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

293

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

130.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

130
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
6250 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2185
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,92 EUR

131.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

131
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
17131 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2186/1
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 211,43 EUR

132.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:

132
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
2959 m²

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2186/3
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 32,03 EUR

133.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

133
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
2723 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2187
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 33,61 EUR

134.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

134
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
27546 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2188
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Súpisová hodnota: 12,86 EUR

135.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

135
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
36935 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2189
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 17,25 EUR

136.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

136
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
89996 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2190
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 42,03 EUR

137.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

137
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
8246 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2198
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 101,77 EUR

138.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

138
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
2261 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2204
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 27,90 EUR

139.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

139
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
2195 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2205
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,03 EUR

140.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

140
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
476 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2210
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,22 EUR

141.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

141
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
67615 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2213
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 31,58 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

142.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

142
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
38562 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2217
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 18,00 EUR

143.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

143
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
12143 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2218
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 5,67 EUR

144.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

144
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“

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

299

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Lesný pozemok
15660 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2220
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,31 EUR

145.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

145
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
113547 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2222
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 53,02 EUR

146.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

146
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
5456 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2223
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,55 EUR

147.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

147
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
49931 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2224
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 23,32 EUR

148.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

148
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
676 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2225
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,32 EUR

149.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

149
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
16476 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2229
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 7,69 EUR

150.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

150
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
2071 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2230/2
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 0,97 EUR

151.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

151
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
3219 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2231
2930/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 39,73 EUR

152.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

152
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
6778 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2232
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,17 EUR

153.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

153
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
6905 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2049
2233
2930/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 85,22 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

303

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

154.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

154
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
86313 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2172
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 40,31 EUR

155.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

155
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
105710 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2174
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 42,63 EUR

156.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:

156
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

Trvalý trávny porast
15930 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2193
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 6,42 EUR

157.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

157
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
8543 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2194
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,99 EUR

158.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

158
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
58032 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2221/1
2530/439200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 23,40 EUR

159.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

159
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Ostatná plocha
267 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2221/2
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 3,30 EUR

160.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

160
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Lesný pozemok
6266 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2221/3
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 2,53 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

161.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

161
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
3678 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2226
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,48 EUR

162.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

162
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
3829 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2227
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 1,54 EUR
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163.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

163
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
319867 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2191
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 149,37 EUR

164.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:
Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

164
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
69984 m²
SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2192
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 28,22 EUR

165.
Nehnuteľný majetok – pozemok

Por. č. súpisovej zložky:
Typ súpisovej zložky majetku:
Druh pozemku:
Výmera:

165
Nehnuteľná vec, parc. reg. „C“
Trvalý trávny porast
225626 m²
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Štát, okres, obec, názov katastrálneho územia:
List vlastníctva:
Parcelné číslo:
Podiel:

Deň vydania: 13.01.2021

SR, Zvolen, Sliač, katastrálne územie Hájniky
2051
2228
2530/439200

Deň zápisu: 05.01.2021
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 90,98 EUR

K001742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1987
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30.06.2020, sp. zn. 2OdK/336/2020, bol na majetok
dlžníka: Ivan Kučera, nar. 22. 04. 1987, trvale bytom: Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, na
korešpondenčnej adrese: Helsinská 6, 040 01 Košice, obchodné meno: Ivan Kučera, s miestom podnikania:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 393 235 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša
spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do
funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 129/2020, deň vydania:
07.07.2020.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ
Zabezpečenie
P. č. pohľadávky jedného veriteľa
1

2

BENCONT COLLECTION, a. s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692
Nie
93,46 € z toho
istina: 85,31 €
úroky: 8,15 €
47,55 € z toho
istina: 43,41 €
úroky: 4,14 €
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K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K001743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapec Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 4855 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/388/2020 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/388/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Bartoš, správca S1991, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len
„Správca“), správca dlžníka: Matúš Kapec, nar. 21.09.1985, trvale bytom Tomášikova 6, 080 01 Prešov,
podnikajúci pod obchodným menom Matúš Kapec BLACK TAXI, s miestom podnikania Tomášikova 4855/6, 080
01 Prešov, IČO: 50 028 677 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku SR č. 4/2021 dňa 08.01.2021 a to súpisová zložka majetku:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej
zložky
1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do súpisu
do súpisu
Popis hnuteľnej veci
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Toyota Avensis 2,0,
§ 167h ods. 1,
31.12.2020
ŠPZ: PO336FS, VIN: SB1EK76L30E020664, farba 1/1
3000,§ 167i ZKR
čierna metalíza, rok výroby 2010

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: judrbartos.spravca@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Peter Bartoš, Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 5OdK/388/2020 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 7500 0000 0040 2805 3524, v poznámke uviesť: Kapec
Matúš, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
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Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Otváranie obálok, vyhodnotenie ponúk
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 3 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených
záväzných ponúk, pričom víťaznou ponukou bude ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. Následne
po uplynutí lehoty v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR správca upovedomí záujemcov.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K001744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giňa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojatice 154, 082 32 Kojatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/360/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/360/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Peter Giňa, nar. 26.01.1985, 082 32 Kojatice 154 - pod
č. k. 5OdK/360/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Peter Giňa, nar. 26.01.1985, 082 32 Kojatice 154 - končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V Humennom, dňa 08.01.2021
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JUDr. Vladimír Šatník, správca

K001745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 432 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Veronika Vargová, správca úpadcu CONTY, s.r.o., IČO: 45 432 244, so sídlom Sabinovská 7/5050, 080 01
Prešov, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý je možno skladať
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Preddavok je možné zložiť na účet správcu č.
2923902781/1100, vedený v Tatra banka a.s. (IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 2781), a to vo výške 2% zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá (najmenej 350
EUR a najviac 10 000 EUR). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
Mgr. Veronika Vargová, správca
V Nitre, dňa 07.01.2021

K001746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 432 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu CONTY, s.r.o., IČO:
45 432 244, so sídlom Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00-12:00 hod. a od 13:00- 16:00
hod. Právo nahliadať do spisu majú účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou
písomnou plnou mocou, osoby vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z. konkurzný súd, orgány činné v
trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel.č. 037/658 5182.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 07.01.2021
Mgr. Veronika Vargová, správca

K001747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 432 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2020 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu CONTY, s.r.o., IČO:
45 432 244, so sídlom Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Úpadca“) oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2K/16/2020 zo dňa 30.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
do funkcie správcu bol ustanovený správca Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01
Nitra. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.: OV 3/2021 zo dňa 07.01.2021.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.
2K/16/2020, dated on the 30th December 2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor ́s
assets CONTY, s.r.o., IČO: 45 432 244, so sídlom Sabinovská 7/5050, 080 01 Prešov, Slovak republic and Mgr.
Veronika Vargová, office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak republic was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.
OV 3/2021 dated on the 7th January 2021.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Veronika
Vargová, Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Prešov, spis. zn. 2K/16/2020.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor ́s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Veronika
Vargová, office address Mostná 62, 949 01 Nitra, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), proc. no. 2K/16/2020.
3. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
3. The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt ́s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the interests, and the
interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a special registration form, which
has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. Each secured claim must be
lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cause of security.
4. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
4. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí
aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
5. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy
trustee. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor ́s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
6. Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
6. Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after
the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not
have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights
become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to
notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
7. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
dlžníka.
7. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
V Nitre, dňa 07.01.2021 / In Nitra, the 7th January 2021
Mgr. Veronika Vargová, správca/debtors trustee

K001748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkrop 69, 091 01 Veľkrop
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/378/2020 S1673
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/378/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Deňová, nar. 13.3.1983,
trvale bytom Veľkrop 69, 091 01 Veľkrop oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Raymanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod. 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.

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

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

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

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

K001749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Deňová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkrop 69, 091 01 Veľkrop
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/378/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/378/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Deňová, nar. 13.3.1983,
trvale bytom Veľkrop 69, 091 01 Veľkrop týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2OdK/378/2020
vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, bankový účet pre poukazovanie preddavku.
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Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v ČSOB, a. s.
SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 237820

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

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

K001750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 453, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka František Gábor, nar. 09.02.1968, trvale bytom 059 76 Rakúsy 453 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 5OdK/348/2020 týmto v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 36 500 968.
Celková prihlásená suma 714,73 Eur.
V Humennom dňa 03.12.2020
JUDr. Daniel Fink, správca
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K001751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Peštová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 958/98, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/226/2020 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/226/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Viera Peštová, nar. 05.10.1983, bytom Moyzesova 958/98, 083 01 Sabinov

Podľa § 167v ods. 1, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

oznamuje

že konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (nebol zistený žiaden majetok dlžníka)
.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

V zmysle § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vranov nad Topľou, 08.01.2021

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca
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K001752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víťazoslav Dáňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 2685/143, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.8.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/545/2020 S 907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/545/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje,že nezistil žiadny majetok úpadcu,podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a preto podľa § 167v,ods.1 ZKR sa konkurz končí.Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje

K001753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terjan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1988
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/170/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/170/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Jozef Terjan, IČO: 51 313 260, nar.: 14.04.1988, trvale bytom
Stakčínska Roztoka 106, 067 61 Stakčínska Roztoka, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto
konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku
označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Motorové vozidlo
W0L0XCF6826123415,

značky

OPEL

CORSA-C

1.2

16v,

evidenčné

číslo

SV016BB,

Stav vozidla: vyradené z cestnej premávky
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Súpisová hodnota: 300 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
03.03.2020. Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/170/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „41702019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.

K001754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Billý Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokytov 130, 086 01 Rokytov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/201/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Štefan Billý, nar.: 06.03.1958, trvale bytom Rokytov 130, 086
01 Rokytov, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na
predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI 6Y, evidenčné číslo BJ855BS, VIN:
TMBJB16Y833631793, rok výroby 2002, farba: modrá, nachádza sa v mieste trvalého pobytu dlžníka, podľa
vyjadrenie dlžníka je motorové vozidlo nepojazdné
Súpisná hodnota: 500 EUR
Deň zaradenia: 10.07.2020
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 10.07.2019. Súpis majetku bol zverejnený dňa 19.11.2020 v Obchodnom vestníku číslo 223/2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 3. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/201/2019 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „42012019“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K001755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1903 / 42, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/576/2019 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/576/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Augustín Róbert, Štúrova 1903, 06601
Humenné, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia
§167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Augustín Róbert: končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
5Odk/576/2019 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K001756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v
konkurze“ – dňom 14.01.2021
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom
14.01.2021 piate kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Pavol Sojka, nar. 07.03.1977, bytom Skalité 1164, 023 14 Skalité; Právny dôvod
vzniku: Pohľadávka vznikla z titulu neuhradeného nájomného za poskytnutý prenájom nehnuteľnosti podľa
ustanovenia § 19 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len „Vyhláška“) - nebytového priestoru č. 12-903
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 3396 na ulici Agátová 5/C, zaradeného do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka Slovensko, a.s. pod súpisovou položkou majetku
por. č. 1 zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 6/2014 pod značkou záznamu K000379 dňa 10.01.2014 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle zmluvy o nájme nebytového priestoru uzatvorenou medzi Úpadcom ako prenajímateľom a medzi
Dlžníkom ako nájomcom dňa 26.06.2013, nahradenou novou zmluvou o nájme nebytových priestorov
uzatvorenou medzi správcom konajúcim v mene Úpadcu ako prenajímateľom a medzi Dlžníkom ako nájomcom
dňa 01.08.2014, za obdobie trvania nájmu od 01.07.2013 do 31.01.2017, v celkovej výške 18.700,- Eur (istina);
priznaná rozsudkom pre zmeškanie vyhláseným Okresným súdom Čadca pod sp. zn. 10C/8/2017, dňa
11.01.2019, právoplatným dňa 03.09.2019 a vykonateľným dňa 07.09.2019, v spojení s opravným uznesením
Okresného súdu Čadca, sp. zn. 10C/8/2017, zo dňa 31.10.2019, vo výške 18.700,- Eur vrátane príslušenstva,
celková suma (aj mena): 18.700,- Eur, súpisová hodnota (aj mena): 18.700,- Eur (ďalej len „Predmet
speňaženia“).
Správca zapísal Predmet speňaženia do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima Banka
Slovensko, a.s., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 27/2020 pod značkou záznamu K012149
dňa 10.02.2020 pod súpisovou položkou majetku por. č. 4, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 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“) ako majetok, ktorý Úpadca nadobudol počas konkurzu – pohľadávka Úpadcu titulom
nájmu majetku podliehajúceho konkurzu podľa ustanovenia § 19 Vyhlášky.
Dňa 26.03.2020 a v doplnenom znení dňa 07.01.2021 zabezpečený veriteľ Prima Banka Slovensko, a.s. ako
príslušný orgán (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 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“) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto
eur) na ponúknutú odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu, č. účtu
v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201 9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 02.02.2021.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Zabezpečeným veriteľom.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu Predmetu speňaženia, uložený
záväzný pokyn týmto stráca účinnosť v celom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
Predmetu speňaženia, ponukové konanie sa tým zrušuje. V takomto prípade má víťazný záujemca nárok na
vrátenie zloženej sumy zábezpeky, resp. ak bola odplata uhradená v celom rozsahu, na vrátenie takejto odplaty.
Odplata za postúpenie pohľadávky (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť Zabezpečenému veriteľovi
na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, správca do desiatich (10) dní od ukončenia ponukového konania prizve
Zabezpečeného veriteľa a všetkých záujemcov, ktorí doručili najvyššie ponuky, aby na spoločnom
stretnutí predložili Zabezpečenému veriteľovi vyššiu ponuku. Víťaznou ponukou sa stane najvyššie ponuka
dosiahnutá licitovaním prítomných záujemcov na takomto stretnutí (ďalej len „Stretnutie“).
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK08 0200 0000 0032 0201
9758, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk resp.
od konania spoločného Stretnutia. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží
Zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
ponukového konania. Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a
písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Zabezpečený veriteľ, správca
vyzve na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu
najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)
kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto
lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné
kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania zrušiť.
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom
ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 20 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia
ponukového konania, t. j. najneskôr do dňa 02.02.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze – PREDAJ
POHĽADÁVKY“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude do
ponukového konania doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čečko Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajík 22, 090 34 Tokajík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/229/2019 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Čečko Ľubomír IČO 29.04.1968, , Tokajík 17,
09034 Tokaj, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167
zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Čečko Ľubomír : končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
2Odk/229/2019 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K001758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stašák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 73 73, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2019 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Ján Stašák, nar. 7.2.1961, Hlavná 73, 080 01 Prešov, , v zmysle
ustanovenia §167p ods.1, v nadväznosti na ustanovenie §167n ods.1, druhá veta zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
DRUHÉ KOLO verejného ponukového konania na speňaženie majetku zaradeného do súpisu majetku
zverejnenom v OV 207/2020 zo dňa 27.10.2020, iná majetková hodnota to:
Opis súpisnej zložky majetku- Iná majetková hodnota
Číslo súpisnej zložky: 1
Dôvod zápisu do súpisu majetku: dlžník je 100% vlastníkom obchodného podielu (jediný spoločník)
Dátum zápisu do súpisu majetku: 03.02.2020
Popis: Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti REJKA spol. s.r.o., so sídlom
Mukačevská 3, Prešov, IČO: 36 503 789 . Spoločnosť od roku 2012 nevykonáva činnosť, nepodáva daňové
priznania.
Verejný register, v ktorom je registrovaná/ registrácia: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16022/P

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisná hodnota: 1,-euro

1. Lehota na predkladanie ponúk: Lehota je 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim
dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku

2. Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Ponuku je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stanislav Oravec,
Hlavná 19, 080 01 Prešov v zalepenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ-VPK-Stašák“, inak sa na
ponuku neprihliada
2. Ponuka obsahuje
· identifikačné údaje záujemcu, ak je:
•. Fyzickou osobou -nepodnikateľom: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu
•. fyzickou osobou- podnikateľom: obchodné meno, meno a priezvisko, rodné priezvisko, miesto
podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, dátum
narodenia, rodné číslo
•. Právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuky neprihliada
· Výšku ponúkanej odplaty (kúpnu cenu)
· Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky
· Aktuálny výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra nie starší ako 30 dní, resp. fotokópia
platného občianskeho preukazu
3. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú
nimi ponúkanú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania. Záloha sa skladá na účet
správcu č. IBAN SK86 7500 0000 0040 0811 3964 vedený v ČSOB ,a.s., pobočka Prešov.
4. Záujemcovia sú povinní predložiť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania

3. Vyhodnotenie ponúk:
1. Správca vyhodnotí ponuky do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Spomedzi
ponúk, ktoré boli predložené a na ktoré sa prihliada vyberie správca ako úspešného toho záujemcu, ktorý
predložil ponuku s najvyššou kúpnou cenou za predmet speňaženia. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného záujemcu správca vyzve, aby v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom uzatvoril kúpnu zmluvu, pričom
ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny
2. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností, prípadne iné náklady a poplatky hradí kupujúci
3. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na číslo účtu poskytnuté
záujemcom uvedené v ponuke

4. Poučenie:
1. Za podmienok ustanovených v § 167r ZKR má oprávnená osoba právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty
2. Pri speňažovaní majetku správca nie je viazaný predkupným právom, osobe oprávnenej z predkupného
práva zriadeného ako vecné právo, však predkupné právo ostáva zachované
3. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomuto veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Pri rovnakom ponúknutom plnení rozhodne
žreb správcu
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušiť
5. Toto verejné ponukové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou, návrhom zmluvy na uzatvorenie
budúcej zmluvy, verejným prísľubom ani verejnou súťažou
V Prešove 07.01.2020
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K001759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Okáľ Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1845 / 1, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/349/2018 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/349/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Jozef Okáľ, nar.: 07.09.1939, trvale bytom Laborecká 1845/1,066 01
Humenné., v zmysle ustanovenia §167p ods.1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ZKR“), vyhlasuje TRETIE KOLO verejného
ponukového konania na speňaženie majetku zaradeného do súpisu majetku zverejnenom v OV 16/2020 zo dňa
24.01.2020.
Predmet speňažovania
Nehnuteľnosti
Pozemky
Číslo súpisnej zložky
1.

Štát, obec, kat.územie
SR, Lesné, Lesné

druh
Orná pôda

m2
Číslo LV
2619 425

Parc.č.
244/1

Spoluvl.podiel
½

Súpisná hodnota
448,-eur

Deň zapísania do súpisu: 30.11.2018
Právny dôvod zapísania do súpisu: §167h ZKR
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk: Lehota je 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim
dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
2. Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Ponuku je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stanislav Oravec,
Hlavná 19, 080 01 Prešov v zalepenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ-VPK-Okáľ“, inak sa na
ponuku neprihliada.
2. Ponuka obsahuje
3. identifikačné údaje záujemcu, ak je:
1. Fyzickou osobou -nepodnikateľom: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu
2. fyzickou osobou- podnikateľom: obchodné meno, meno a priezvisko, rodné priezvisko, miesto
podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, dátum
narodenia, rodné číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuky neprihliada
Výšku ponúkanej odplaty (kúpnu cenu)
Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky
Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú
nimi ponúkanú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania. Záloha sa skladá na účet
správcu, IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, a.s., pobočka Prešov, variabilný
symbol: VPK-Okáľ
Záujemcovia sú povinní predložiť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Spomedzi
ponúk, ktoré boli predložená a na ktoré sa prihliada vyberie správca ako úspešného toho záujemcu, ktorý
predložil ponuku s najvyššou kúpnou cenou za predmet speňaženia. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného záujemcu správca vyzve, aby v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom uzatvoril kúpnu zmluvu, pričom
ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Úspešný záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady odviesť motorové vozidlo
z miesta uskladnenia do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy
Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na číslo účtu poskytnuté
záujemcom uvedené v ponuke
Poučenie:
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil stanovené podmienky a zároveň ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky
Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu

V Prešove 07.01.2020
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K001760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podolský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 721 / 17, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/28/2020 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Podolský, nar. 15.06.1970, IČO 328 569
97, Hviezdoslavova 721/17, 05938 Štrba, Slovensko týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného
konania, že v zmysle ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Róbert Podolský končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz, vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.
4Odk/28/2020 zrušuje.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Agnesa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2020 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Kokyová Agnesa, nar. 28.11.1972, Mesto Stará
Ľubovňa, Obchodná 1 , 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2Odk/34/2020 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v
platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní
pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že
dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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 veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu
v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne
majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Prešov, 07.01.2021

JUDr. Stanislav Oravec , správca

K001762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 3238 / 9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2020 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Suchý, nar. 18.12.1975, IČO 41300734,
Jesenná 3238/9, 05801 Poprad, Slovensko, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného
súdu Prešov, sp. zn. 3Odk/10/2020 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v
spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu
podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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
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správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu
v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne
majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Prešov, 07.01.2021
JUDr. Stanislav Oravec , správca

K001763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Udič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beloveža 88, 086 14 Beloveža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/288/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/288/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Udič, nar. 29.09.1948, Beloveža 88, 086 14 Hažlín, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Peter UDIČ - STAVROS, IČO: 34517171, s miestom podnikania 08614
Beloveža 88 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. (ZKR) zostavuje súpis
majetku všeobecnej podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 563, kat. územie: Beloveža, obec Beloveža, okres Bardejov
p. číslo

Druh

1.

Stavba

popis
nepostihnuteľná
hodnotu obydlia

Hodnota
spol.
podielu
Rodinný dom 219
Beloveža
473/1
18 000,00
1/2
9 000,00
Rodinný dom, 30 rokov neobývaný, nutná rekonštrukcia, 2 podlažný, vodovodné a elelektr. rozvody, tehlový,
omietnutý, vzadu s hospodárskou prístavbou a garážou, pozemok pod domom je vo výlučnom vlastníctve druhého
spoluvlastníka
Popis

Súp. č. Ulica

Na parc. č. Hodnota nehnuteľnosti

Spol. podiel

Dlžník si uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia

Podľa § 166d ods. 1 ZKR nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s
príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku
ako svoje obydlie.
Podľa § 166d ods. 2 ZKR ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového
spoluvlastníctva má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý
nemožno postihnúť v exekúcii.
Podľa § 1 nar. vl. 45/2017 Z.z. výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia pripadajúca na dlžníka je 10 000,00 EUR.
Podľa § 167o ods. 2 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.
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.
Vzhľadom na vyššie uvedené správca má za to, že obydlie dlžníka nebude možné speňažiť. V prípade záujmu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov na uplatnenie práva podľa § 167o ods. 2 druhá veta za bodkočiarkou ZKR týmto správca vyzýva
veriteľov dlžníka, aby do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia predložili správcovi znalecký posudok na
hodnotu nehnuteľnosti, pričom následne záujemcovi bude oznámená výška preddavku na odmenu notára
v súvislosti s overením priebehu dražby, inak konkurz vyhlásený na majetok dlžníka bude ukončený v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR.

K001764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROYAL MEDIA SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 231 / 0, 066 01 Kochanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 005 126
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5K/14/2019 S1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/14/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo
súpisovej
položky
majetku
2

Typ súpisovej
položky
majetku

Popis inej majetkovej hodnoty

25% tný obchodný podiel v spoločnosti ROYAL CORP,
Iná majetková s.r.o., Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
hodnota
811 04, IČO: 52 373 436, zapísaná v Obch. registri OS
AB I, oddiel: Sro, Vložka č. 137232/B

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Verejný
register

1/1

1 250,00 €

Obchodný
register OS
BA I

JUDr. Mária Domčeková, správca.

K001765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Szabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokošovce 74, 082 52 Kokošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/138/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/138/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci sp.zn.: 3OdK/138/2020 vedenej OS Prešov dlžníka Ján Szabo, nar. 15.01.1970, Kokošovce 74,
082 52 Kokošovce, správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku konkurznej
podstaty.
Zoznam nákladov konkurzu /pohľadávok proti podstate/ je k nahliadnutiu pre veriteľov k dispozícii u správcu.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca
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K001766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Anguš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienovská Nová Ves 76, 082 01 Drienovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/956/2019 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/956/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Ján Anguš, nar.
23.01.1984, trvale bytom 082 01 Drienovská Nová Ves 76, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty.

Súpis všeobecnej podstaty:

Opis súpisovej zložky č.1: nehnuteľnosti zapísané na LV č.2579, k.ú.: Kendice, obec: Kendice, okres: Prešov

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

755/76

orná pôda

654

23/654

8,75

Opis súpisovej zložky č.2: nehnuteľnosti zapísané na LV č.522, k.ú.: Kendice, obec: Kendice, okres: Prešov

Parcela registra

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

C

45/1

záhrada

1100

41/128

651,83

C

45/2

záhrada

663

41/128

392,87

Opis súpisovej zložky č.3: nehnuteľnosti zapísané na LV č.2183, k.ú.: Kendice, obec: Kendice, okres: Prešov

Parc. Čís,

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

Cena €

1445/1

orná pôda

956

17/64

96,59

E

1445/2

orná pôda

930

17/64

93,97

E

1445/4

orná pôda

743

17/64

75,07

Parcela registra
E
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1. Predmetom ponukového konania je predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipová 1,
066 01 Humenné, v zalepenej obálke s označením „ Ponuka - KONKURZ 5OdK/956/2019 – Neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15:30.; v prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:30 hod. Na záväzné ponuky doručené po tomto termína sa nebude prihliadať.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s
označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu
(originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží
fotokópia občianskeho preukazu, súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu : jozefsitko@post.sk potvrdenie o
úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v
prípade neúspešnej ponuky.
5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru nehnuteľného majetku t.j. 1319,08 EUR. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedený v OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000
0339 2468. zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 5OdK/956/2019 , b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby – meno a priezvisko.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka nebude
obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového konania nebude
prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť ani vziať späť.
7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie uskutoční správca v termíne do 7 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží.
10. V prípade neprimeranej nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
11. Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí v plnom
rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
12. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
13. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
14. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť osobe u
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správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903 377 979 v úradných hodinách alebo
prostredníctvom e-mailovej adresy: jozefsitko@post.sk.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K001767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Girgošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/100/2020 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/100/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, správca dlžníka Anna Girgošková, nar.
01.11.1986, 0800 01 Prešov, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty a to:

-osobné motorové vozidlo Škoda Forman 135 LXI, 40 kW, r.v. 1982, evidenčné číslo PO184DX,
/nepojazdné – bez agregátu, bez chladiča, bez batérie/, súpisová hodnota 200,00 €.

1. Predmetom ponukového konania je predaj hnuteľného majetku dlžníka.
2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: JUDr. Ing. Jozef Sitko, Lipová 1,
066 01 Humenné, v zalepenej obálke s označením „ Ponuka - KONKURZ 4OdK/100/2020 – Neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym dňom o 15:30.; v prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:30 hod. Na záväzné ponuky doručené po tomto termína sa nebude prihliadať.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s
označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade právnickej osoby a fyzickej
osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu
(originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží
fotokópia občianskeho preukazu, súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Súčasne s uplatnenou ponukou je záujemca povinný zaslať na e-mail správcu : jozefsitko@post.sk potvrdenie o
úhrade kúpnej ceny a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v
prípade neúspešnej ponuky.
5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru nehnuteľného majetku t.j. 200,00 EUR. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedený v OTP banka, a. s.; číslo účtu: 3392468/5200; IBAN: SK36 5200 0000 0000
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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0339 2468. zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a)
spisovú značku konkurzu: 4OdK/100/2020, b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby – meno a priezvisko.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka nebude
obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového konania nebude
prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť ani vziať späť.
7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie uskutoční správca v termíne do 7 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou ponúknutou kúpnou
cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať
v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží.
10. V prípade neprimeranej nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
11. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva hnuteľnej veci uhradí v plnom rozsahu úspešný záujemca
(nadobúdateľ).
12. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
13. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
14. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť osobe u
správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903 377 979 v úradných hodinách alebo
prostredníctvom e-mailovej adresy: jozefsitko@post.sk.
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K001768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 4692 / 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/405/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/405/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania a vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p 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 len „zákon“ ) bolo v OV č. 251/2020 dňa 31.12.2020
vyhlásené 2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č.
1. (ďalej len „predmet ponukového konania“).
Do druhého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil druhé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:
1. 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti STAVING L, s.r.o. so sídlom Račianska 88 B,
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02, IČO: 47 098 082, Register: Obchodný register Okresného
súdu Košice I, vložka č. 32059/V.
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 21.1.2021 do 12:00hod.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 540520.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 5OdK/405/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty 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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predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

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

K001769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1958
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/222/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/222/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania a vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167p 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 len „zákon“ ) bolo v OV č. 251/2020 dňa 31.12.2020
vyhlásené 2. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 242/2020 dňa 16.12.2020 a to nižšie špecifikované súpisové zložky majetku pod por. č.
1. v súpisovej hodnote 200,- EUR (ďalej len „predmet ponukového konania“).
Do druhého kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka, preto správca vyhodnotil druhé kolo ako
neúspešné, a týmto vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na predaj nižšie špecifikovaného majetku:
1. osobný automobil Honda Civic 1.5
EČV: HE706CH
rok výroby: 1996
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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farba: strieborná metalíza svetlá
najazdených kilometrov 150 000
stav: auto je pojazdné, ale niekedy počas jazdy vypína motor, je nutná výmena tesnenia pod hlavou a chladiča.

fotky: https://photos.app.goo.gl/UU8LurhQj38HjxGz8
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Posledný deň na predkladanie ponúk je do 21.1.2021 do 12:00hod.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 422220.
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí:

a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 4OdK/222/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.

7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
11. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167rZKR.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

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

K001770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 170, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1991
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: Milan Duda, nar. 13.08.1991, trvale bytom Chmiňany 170, 082 33 Chmiňany , pod spis. zn. 4OdK/25/2020,
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 08.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá
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K001771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reshiti Sedali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2791 / 16, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1978
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/193/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/193/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: Sedali Reshiti, nar. 20.01.1978, trvale bytom Moyzesova 2791/16 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným
menom Sedali Reshiti, IČO: 437 033 72, s miestom podniku zahraničnej osoby Hospodárska 3602/22, 971 01
Trnava , pod spis. zn. 3OdK/193/2020, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 08.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K001772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1826 / 69, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1956
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/320/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/320/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: František Dudič, nar. 03.02.1956, Podskalka 1826/69, 066 01 Humenné, , pod spis. zn. 2OdK/320/2019,
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove dňa 08.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K001773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 82, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/460/2019 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/460/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: Kristína Pompová, nar. 08.08.1985, trvale bytom 059 76 Stráne pod Tatrami 82,, pod spis. zn. 5OdK/460/2019,
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 08.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K001774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Ľuboslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 329 / 8, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1961
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/506/2019 S1673
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

341

Obchodný vestník 7/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

Okresný súd Prešov
5OdK/506/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto
skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
: Ľuboslav Jankovič, nar.: 22.04.1961, trvale bytom Krátka 329/8, 094 34 Bystré, pod spis. zn. 5OdK/506/2019,
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k
zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 08.01.2021

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.,
správca dlžníka Ing. Pavol Kubala, PhD.,
zástupca kancelárie a komplementá

K001775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVUNION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 265 / 0, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 464 147
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Žoldoš, správca podľa ustanovenia § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
Schöck – Wittek, s.r.o., so sídlom Veleslavínova 240/8, 746 01 Opava, Česká republika v celkovej prihlásenej
sume 8981,92 EUR;
ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K001776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Guzej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1605/4, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/304/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/304/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky.

Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / It is needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Róbert Guzej, nar. 09.06.1985, trvale bytom: Palárikova 1605/4, 069 01 Snina (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3OdK/304/2020 zo dňa 14.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

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

343

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 3OdK/304/2020 from December 14, 2020, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets
Róbert Guzej, nar. 09.06.1985, Palárikova 1605/4, 069 01 Snina, Slovak Republic, (hereinafter only „the
Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 244/2020 z 18.12.2020. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 19.12.2020.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 244/2020
from December 18, 2020. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
December 19, 2020.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom
kancelárie Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in
the basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
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domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť 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).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. Ivana Dlugošová, bankruptcy trustee
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K001777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Štefan Kravec, nar. 22.12.1977, bytom Gočovo 111, 049 24
Gočovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kravec, s miestom podnikania: Gočovo 111, 049 24
Gočovo, IČO: 50893475, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta,
v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového
konania na predaj súboru nehnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 03.09.2020, za najvyššiu ponuku, minimálne za 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného súboru nehnuteľného majetku.
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami predaja zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 179/2020 zo 17.09.2020 pod K069657. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Správca konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu bola
doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu vo výške 100 % súpisovej hodnoty súboru
nehnuteľného majetku - ponúkanej kúpnej ceny.
Na základe uvedeného správca podstaty 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K001778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 905/21, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/345/2020 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/345/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K001779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY – POHĽADÁVKY
Súpisová zložka číslo 555
Dlžník: Pavol Zemeš, narodený 17.11.1997, Mlynské nivy 8, Bratislava
Celková suma: 49,99 EUR
Právny dôvod vzniku: nárok na náhradu škody
Súpisová hodnota: 49,99 EUR
Deň zaradenia do súpisu: 08.01.2021
Dôvod zaradenia do súpisu: ustanovenie § 67 odsek 1 písmeno a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K001780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Cicuová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 362, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/334/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/334/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Eva Cicuová, nar. 10.10.1985, bytom: Leles 362, 076 84 Leles, týmto
podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
nasledovne:
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Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, 08.01.2021
JUDr. Soňa Géciová, správca

K001781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOPEX, s.r.o., Trebišov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 733 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu VOPEX, s.r.o., Trebišov, v konkurze, IČO: 31 733 239, Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov
konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31K/35/2019 na základe záväzného
pokynu zástupcu konkurzných veriteľov, ktorým je Daňový úrad Košice, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.,
na účely speňaženia majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu (zverejnený v OV č. 125/2020 dňa 01. 07.
2020), vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku (motorového
vozidla):
1.) Motorové vozidlo: CITROËN XSARA PICASSO, druh: BB skriňová dodávková, farba: Strieborná metalíza
svetlá, výrobca: Automobiles Citroen Francúzsko, EV č.: TV009BM, VIN:VF7CH9HZC25933981, rok výroby 19.
09. 2007, najazdených približne 300 000 km, bez platnej TK a EK.
Nominálna hodnota motorového vozidla predstavuje sumu: 1500,00 EUR.
Speňažovanie hnuteľného majetku (motorového vozidla) týmto verejným ponukovým konaním sa v IV. kole sa
uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie hnuteľného majetku (motorového vozidla) č. 1 úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu hnuteľného majetku, preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópiu platného
dokladu totožnosti, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, výpisu zo živnostenského,
obchodného alebo iného príslušného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov)),
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy (poradové číslo hnuteľného majetku, jeho výšku
a dlžníka),
· musí obsahovať návrh odplaty v eurách,
· musí byť doručená osobne, poštou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Ján Pirč, správca, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, v uzavretej nepoškodenej obálke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s označením „ponukové konanie – VOPEX, s.r.o., Trebišov, v konkurze, Košice – NEOTVÁRAŤ“,
alebo prípadne elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk do e-schránky správcu s označením
„neotvárať“, v lehote do 10 dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Včas písomne
doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia a poradovým číslom.
musí obsahovať doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie zálohy v peniazoch vo výške 20 %
z navrhovanej odplaty motorového vozidla v zmysle bodu 2 týchto podmienok.
Záujemca o kúpu hnuteľného majetku úpadcu je povinný najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie
ponuky zložiť v prospech účtu úpadcu, vedeného v TATRA BANKA, a. s., IBAN: SK54 1100 0000 0026
1240 4793, s uvedeným variabilným symbolom: 31352019, zálohu vo výške 20 % z navrhovanej
odplaty v zmysle písomnej cenovej ponuky.
Podrobnosti o predávanom hnuteľnom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať na tel. č. 055/625 84 08
alebo e-mailom: advokatpirc@advokatpirc.sk, počas úradných hodín správcu.
Ak budú správcovi doručené viaceré ponuky od totožného záujemcu k totožnej peňažnej pohľadávke,
takýto záujemca bude z ponukového konania vylúčený.
Najnižšia cena predávaného motorového vozidla je v IV. kole ponukového konania stanovená správcom
a so súhlasom zástupcu konkurzných veriteľov za akúkoľvek najvyššiu ponuku predloženú
a navrhnutú záujemcom.
Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie hnuteľného majetku č. 1 úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu, sa uskutoční do 5 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk,
v kancelárii správcu. V zhodný deň správca vykoná aj vyhodnotenie ponúk, ktoré podlieha udeleniu
písomného súhlasu zástupcu konkurzných veriteľov.
Ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny), prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá, inak má
prednosť najvyššia ponuka.
Správca uzavrie s úspešným záujemcom IV. ponukového kola kúpnopredajnú zmluvu motorového vozidla
č. 1 na základe jeho cenovej písomnej ponuky po doplatení celej peňažnej odplaty. Ak úspešný záujemca
IV. kola ponukového konania v lehote určenej správcom nedoplatí zostatok navrhnutej peňažnej odplaty,
na takúto ponuku sa neprihliadne a majetok úpadcu môže byť ponúknutý záujemcovi v poradí s ďalšou
najvyššou písomnou cenovou ponukou.
Správca je oprávnený majetok úpadcu, tvoriaci všeobecnú podstatu, speňažiť v súlade so záväzným
pokynom zástupcu konkurzných veriteľov.

V Košiciach, 8. januára 2021

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.

K001782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOPEX, s.r.o., Trebišov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 733 239
Titul, meno a priezvisko správcu:
Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úpadcu VOPEX, s.r.o., Trebišov, v konkurze, IČO: 31 733 239, Čsl. Armády 1117, 075 01 Trebišov
konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 31K/35/2019na základe záväzného
pokynu zástupcu konkurzných veriteľov, ktorým je Daňový úrad Košice, v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s.,
na účely speňaženia majetku, tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu (zverejnený v OV č. 125/2020 dňa 01. 07.
2020), vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku (motorového
vozidla):
2.) Motorové vozidlo DACIA LOGAN, druh: AC kombi, farba: Modrá tmavá, výrobca: Automobile Dacia S.A., ROU,
EV č.: TV029BS, VIN: UU1KSD0F540284561, rok výroby 20. 10. 2008, najazdených približne 300 000 km.
Nominálna hodnota motorového vozidla predstavuje sumu: 1000,00 EUR.
Speňažovanie hnuteľného majetku (motorového vozidla) týmto verejným ponukovým konaním sa v IV. kole sa
uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie hnuteľného majetku (motorového vozidla) č. 2 úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu hnuteľného majetku, preukázanie jeho totožnosti,
resp. právnej subjektivity (pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópiu platného
dokladu totožnosti, pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, výpisu zo živnostenského,
obchodného alebo iného príslušného registra, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov)),
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy (poradové číslo hnuteľného majetku, jeho výšku
a dlžníka),
· musí obsahovať návrh odplaty v eurách,
· musí byť doručená osobne, poštou alebo prostredníctvom portálu slovensko.sk na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Ján Pirč, správca, kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, v uzavretej nepoškodenej obálke
s označením „ponukové konanie – VOPEX, s.r.o., Trebišov, v konkurze, Košice – NEOTVÁRAŤ“,
alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk do e-schránky správcu s označením „neotvárať“,
v lehote do 10 dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Včas písomne doručené
ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia a poradovým číslom.
· musí obsahovať doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie zálohy v peniazoch vo výške 20 %
z navrhovanej odplaty motorového vozidla v zmysle bodu 2 týchto podmienok.
2. Záujemca o kúpu hnuteľného majetku úpadcu je povinný najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie
ponuky zložiť v prospech účtu úpadcu, vedeného v TATRA BANKA, a. s., IBAN: SK54 1100 0000 0026
1240 4793, s uvedeným variabilným symbolom: 31352019, zálohu vo výške 20 % z navrhovanej
odplaty v zmysle písomnej cenovej ponuky.
3. Podrobnosti o predávanom hnuteľnom majetku úpadcu môžu záujemcovia získať na tel. č. 055/625 84 08
alebo e-mailom: advokatpirc@advokatpirc.sk, počas úradných hodín správcu.
4. Ak budú správcovi doručené viaceré ponuky od totožného záujemcu k totožnej peňažnej pohľadávke,
takýto záujemca bude z ponukového konania vylúčený.
5. Najnižšia cena predávaného motorového vozidla je v IV. kole ponukového konania stanovená správcom
a so súhlasom zástupcu konkurzných veriteľov za akúkoľvek najvyššiu ponuku predloženú
a navrhnutú záujemcom.
6. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie hnuteľného majetku č. 2 úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu, sa uskutoční do 5 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk,
v kancelárii správcu. V zhodný deň správca vykoná aj vyhodnotenie ponúk, ktoré podlieha udeleniu
písomného súhlasu zástupcu konkurzných veriteľov.
7. Ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny), prednosť má tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá, inak má
prednosť najvyššia ponuka.
8. Správca uzavrie s úspešným záujemcom IV. ponukového kola kúpnopredajnú zmluvu motorového vozidla
č. 2 na základe jeho cenovej písomnej ponuky po doplatení celej peňažnej odplaty. Ak úspešný záujemca
IV. kola ponukového konania v lehote určenej správcom nedoplatí zostatok navrhnutej peňažnej odplaty,
na takúto ponuku sa neprihliadne a majetok úpadcu môže byť ponúknutý záujemcovi v poradí s ďalšou
najvyššou písomnou cenovou ponukou.
9. Správca je oprávnený majetok úpadcu, tvoriaci všeobecnú podstatu, speňažiť v súlade so záväzným
pokynom zástupcu konkurzných 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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V Košiciach, 8. januára 2021

Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714.

K001783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 887/13, 040 01 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/368/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1,
040
01 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi – Marta Balogová, nar. 29.01.1952,
bytom Kurská 887/13, 040 01 Košice – Dargovských hrdinov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I
č.k. 30OdK/368/2020 zo dňa 07.12.2020, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie
správcu v obvode Okresného súdu Košice I na adrese: Szakkayho 1, 040 01 Košice, každý pracovný deň
v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
V Košiciach, dňa 08.01.2021
JUDr. Jozef Vaško, správca
t.č.: 0905 610 600

K001784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 887/13, 040 01 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Vaško, správca zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1021, so sídlom Szakkayho 1,
040
01 Košice, správca podstaty dlžníka – Marta Balogová, nar. 29.01.1952, bytom Kurská 887/13, 040 01 Košice
– Dargovských hrdinov, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/368/2020 zo dňa
07.12.2020, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená kaucia vo výše 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, na číslo účtu v tvare IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484 8026 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.
V Košiciach, dňa 08.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jozef Vaško, správca

K001785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Wawrek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 3202 / 2, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2014 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca úpadcu: JUDr. Radovan Wawrek v konkurze, narodený 19.05.1986, trvale
bytom Slnečná č. 3202/2, 075 01 Trebišov, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením
sp. zn. 31K/49/2014 zo dňa 29.12.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 03/2015 zo dňa 07.01.2015,
vyhlasuje podľa ust. § 92 ods. 1 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 súlade so záväzným pokynom
zástupcu veriteľov zo dňa 21.12.2020 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu zaradeného do
všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 79
Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Popis súpisovej zložky majetku: pohľadávka voči Daniele Rolákovej, bytom Ždiarska 23, 040 12 Košice titulom
vrátenia pôžičky (Rozsudok Okresného súdu Košice II, č.k.: 29C/618/2015-98 zo dňa 04.12.2017, právoplatný
dňa 13.03.2018
Súpisová hodnota majetku: 77 000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.03.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ sp.zn.: 31K/49/2014 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Ing.
Kristián Sušina, PhD., Garbiarska 5, 040 01 Košice.

3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu; telefonický
kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách; minimálna ponúknutá kúpna cena v 1. kole musí byť najmenej vo
výške 75% súpisovej hodnoty;
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 20% zo súpisovej hodnoty ako zálohy na kúpnu cenu. Záloha na
ponúkanú kúpnu cenu musí byť pripísaná v prospech účtu v banke Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK52 0900
0000 0050 6720 4959, variabilný symbol: 3149201401, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno
(názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
9) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K001786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOM-OV Slovensko, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mäsiarska 64, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 438 971
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: DOM-OV Slovensko, s.r.o., so
sídlom: Mäsiarska 64, 040 01 Košice, IČO: 46 438 971, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn. 31K/1/2019, v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva piatu schôdzu veriteľov na deň 05.02.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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so začiatkom o 09:30 hod. v sídle kancelárie správcu: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, 6. poschodie, s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace, spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K001787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanči Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbnica 140, 072 16 Vrbnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1956
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/253/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 21.07.2020, sp. zn. 26OdK/253/2020 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 143/2020 zo dňa 27.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anton Kanči, nar.
18.09.1956, bytom Vrbnica 140, 07216 Vrbnica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Anton Kanči, nar. 18.09.1956, bytom
Vrbnica 140, 07216 Vrbnica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K001788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskor Valentín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 140, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1967
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/300/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/300/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Valentín Piskor, nar. 23.05.1967, bytom Žbince 140, 072 16 Žbince, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 16.12.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Východoslovenská energetika
Východoslovenská energetika
Východoslovenská energetika
Východoslovenská energetika
Východoslovenská energetika

a.s.
a.s.
a.s.
a.s.
a.s.

IČO:
44483767
44483767
44483767
44483767
44483767

Ulica:
Mlynská
Mlynská
Mlynská
Mlynská
Mlynská

Číslo:
31
31
31
31
31

Obec
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

PSČ:
042 91
042 91
042 91
042 91
042 91

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
248,09 €
34,60 €
66,- €
60,- €
5,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K001789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROTISA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boľská cesta 1, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 708 803
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020

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

Oznam o zavedení dozornej správy
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, IČO:
47 969 121, týmto v zmysle § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že v zmysle záväznej časti
reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti AGROTISA spol. s r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Boľská
cesta 1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31 708 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 6291/V, (ďalej len ako „Osoba podliehajúca dozornej správe“ alebo „Dlžník“) potvrdeného
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32R/1/2020 zo dňa 10.12.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 243/2020 zo dňa 17.12.2020 pod položkou K090313 sa nad Osobou podliehajúcou dozornej správe
zavádza dozorná správa.
Dozorný správca: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom Moldavská cesta 10/B, 040
11 Košice, IČO: 47 969 121, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvo spravodlivosti SR, značka
správcu: S1742 (ďalej len „Dozorný správca“).
V zmysle § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením Oznamu o ukončení dozornej
správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením
konkurzu na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.
Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou. Dozorný správca je povinný
pri výkone dozornej správy
a) dohliadať na dodržiavanie plnenia Plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť Dlžníka;
b) udeľovať súhlas s právnymi úkonmi Dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v Pláne; c) priebežne
vyhodnocovať všetky známe informácie o Dlžníkovi, o plnení Plánu a o iných pre plnenie Plánu podstatných
skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie Plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto
informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie Plánu, je povinný o tejto
skutočnosti bezodkladne informovať Dlžníka a Veriteľský výbor;
d) pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok podľa § 159b ZKR; túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu zverejní v Obchodnom vestníku;
e) jeden krát ročne, k 30.04. za predchádzajúci rok vyhodnotiť možnosť vyplatenia mimoriadnej splátky veriteľom
z prebytkov hospodárenia, resp. predaja voľných aktív Dlžníka, pričom mimoriadna splátka sa stanoví v objeme, v
ktorom EBITDA presiahne 200.000,- eur. Mimoriadna splátka bude rozdelená medzi všetkých veriteľov pomerne
podľa výšky pohľadávky jednotlivých veriteľov ku dňu vyplatenia mimoriadnej splátky. Vyplatenie mimoriadnej
splátky bude zrealizované do 30 dní od odsúhlasenia veriteľským výborom.
Dozorný správca je povinný v pravidelných štvrťročných intervaloch, vždy k ultimu štvrťroku, poskytovať súdu a
veriteľskému výboru správy o plnení Plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením Plánu v budúcnosti.
Dozorný správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní príslušných orgánov Dlžníka. Príslušné orgány Dlžníka
sú povinné prerokovať s Dozorným správcom každé zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy.
Dozornému správcovi patria pri výkone jeho činnosti rovnaké oprávnenia ako správcovi pri zisťovaní majetku v
konkurze; ustanovenia § 74 a 75 ZKR sa použijú primerane. Dlžník je povinný poskytnúť Dozornému správcovi
súčinnosť zodpovedajúcu týmto jeho oprávneniam.
Súhlasu Dozorného správcu podliehajú nasledovné právne úkony Dlžníka:
·
·
·
·
·

zmena právnej formy Dlžníka;
založenie obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby Dlžníkom;
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe;
prevod nehnuteľnosti nezaťaženej záložným právom alebo prenájom akejkoľvek nehnuteľnosti;
prevod, prenájom, zapožičanie, zaťaženie majetku vecným bremenom, zriadenie záložného práva, alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inej ťarchy u majetku, ktorého hodnota podľa predloženého Plánu predstavuje sumu vyššiu ako 10.000,Eur alebo kúpa iného majetku v obstarávacej cene vyššej ako 10.000,- Eur;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
zabezpečenie cudzieho záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou
osobou;
zmena vo vlastníckej štruktúre Dlžníka;
uzatvorenie zmluvy, predmetom ktorej bude predaj zásob poľnohospodárskej produkcie;
výdavky, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2 Plánu, prípadne výdavky, ktorých vynaložením by došlo k
prekročeniu ročného objemu príslušnej položky výdavkov, tak ako je uvedené v prílohe č. 2 Plánu, v
dôsledku čoho by celková suma výdavkov uvedených v prílohe č. 2 Plánu bola prekročená o nie
zanedbateľnú sumu.

Zanedbateľnou sumou sa rozumie suma nepresahujúca 5.000,- Eur za jeden kalendárny rok vo vzťahu k celkovej
sume výdavkov uvedených v prílohe č. 2 Plánu.
Dozorný správca je pred udelením súhlasu s vyššie uvedenými právnymi úkonmi povinný vyžiadať si stanovisko
Veriteľského výboru. Dozorný správca je viazaný stanoviskom Veriteľského výboru. V prípade, ak Veriteľský výbor
do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti stanovisko nedoručí, je Dozorný správca oprávnený udeliť alebo neudeliť
súhlas s vyššie uvedenými právnymi úkonmi aj bez súhlasu Veriteľského výboru.
Ak Dlžník urobí právny úkon, na ktorý sa vyžaduje súhlas Dozorného správcu, bez súhlasu Dozorného správcu,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred
úplným splnením plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz.
Poučenie:
Ak Osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu Správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Správcu
podľa predchádzajúceho bodu Záväznej časti Plánu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu
úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením Plánu bol na majetok Osoby podliehajúcej
dozornej správe vyhlásený konkurz.

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.

K001790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tocholová Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1480 / 6, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/298/2019 S923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/298/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca S1923, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01, Michalovce, správca
dlžníka JUDr. Tatiana Tocholová, nar. 04.06.1968, trvale bytom Stálicová 1480, 04012 Košice-Nad jazerom ,
Slovenská republika v konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/298/2019, týmto· v súlade s
ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 a ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znení neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Michalovciach, dňa 08.01.2021

K001791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžnika Ján Lacko, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 747, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Lacko, s miesotm podnikania Vyšný Čaj 74, IČO:40 913 635, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011, zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžnika:
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela EKN číslo 324/2 o výmere 127595 m2, druh trvalý trávny porast,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 229.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 98/8640;
Hodnota: 100 €, určená odhadom správcu;
Deň zapísania: 29.12.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo: neuvedené;

Súpisová zložka majetku 2. :
Opis:
Motorové vozidlo značky Škoda Fabia 6Y; EČ: KS 766 BH, rok výroby 2005,
Výrobné číslo: TMBJY454256352;
Výrobné číslo motora: nezistené, typ motora AZQ;
Hodnota: 2 000,-€ odhad správcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku 3. :
Opis:
Motorové vozidlo značky Mazda E2200 SD1D32, EČ: KS 346 BM rok výroby 1998,
Výrobné číslo : JMZSD1D3200802394;
Výrobné číslo motora: nezistené, typ motora R2/diesel SOHC;
Hodnota: 1 000,-€
Poznámka: vozidlo vyradené z premávky, nepojazdné.

V Košiciach dňa 29.12.2020
Mgr. Juraj Závodský, správca

K001792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 18, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 608 572
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/76/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/76/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu SABEX s.r.o., so sídlom Košická 18, 044 14 Čaňa, IČO:
36 608 572, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Mlynská 27, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30. hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na
tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
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K001793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dulák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudňany 328, 053 23 Rudňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/285/2020 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/285/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Milan Dulák, narodený: 10.09.1953, bytom: Rudňany 328, 053 23
Rudňany, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/285/2020 týmto 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 oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa
konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K001794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dlžnika Ján lacko, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod obchodným
menom JánLacko, s miestom podnikania Vyšný čaj 74, IČO:40 913 635, s ukončnou podnikateľnskou činnosťou k
06.10.2011 zverejňuje súpis oddelenej podstaty 1. dlžnika:
Súpisová zložka majetku 1.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 194/3 o výmere 48m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 494.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 1/1;
Hodnota: 250 €, určená odhadom správcu;
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Deň zapísania: 29.12.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
Záložné právo v prospech veriteľa Daňový úrad Košice V, vzniklo na základe:
1.) P1-71/09 Rozhodnutia o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/3133/09/Zlac, č.z. 19/09.
2.) P1-245/09 Rozhodnutia o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/32652/09/Zlac, č.z. 39/09.
3.) P 126/10 Rozhodnutia o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/5381/10/Zlac, č.z. 16/10.
4.) P 127/10 Rozhodnutia o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/5375/10/Zlac, č.z. 17/10.
5.) Z 1614/10-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/10579/10/Zlac, č.z. 22/10.
6.) Z 2034/10-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/18930/10/Zlac, č.z. 33/10.
7.) Z 3044/10-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/31310/10/Zlac, č.z. 49/10.
8.) Z 1600/11-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/9128/11/Zlac, s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 34/11.
9.) Z 1601/11-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/9130/11/Zlac, s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 35/11.
10.) Z 3070/11-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/29582/11/Zlac, s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 48/11.
11.) Z 4719/14-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
9800503/5/4793953/2014/Štef s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 55/14.
12.) Z 4718/14-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
9800503/5/4792645/2014/Štef s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 53/14.
13.) Z 2524/17-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017 s obmedzujúcim zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane, č.z. 64/17.

Zabezpečený veriteľ Daňový úrad Košice ktorý postúpil svoju pohľadávku na Slovenská konsolidačná a.s.
prihlásil 11.12.2020 pohľadávku v zabezpečenej výške 19 391,76 €.

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 196/1 o výmere 1183 m2, druh záhrada,
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Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 497.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 18/27;
Hodnota: 4 500 €, je určená odhadom správcu;
Deň zapísania: 29.12.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1.)Z 3043/10, Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice č.
709/320/31325/10/Zlac č.z. 50/10
2.)Z 3042/10 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/31324/10/Zlac, č.z. 51/10.
3.)Z 2524/17 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017, s obmedzujúcim zákazom nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane,
č.z. 64/17.

Súpisová zložka majetku 3.
Opis:
Nehnuteľnosť – parcela CKN číslo 196/2 o výmere 92 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
Slovenská republika, okres Košice - okolie, obec Vyšný Čaj, katastrálne územie Vyšný Čaj.
List vlastníctva číslo 497.
Spoluvlastnícky podiel na parcele: 18/27;
Hodnota: 350 €, je určená odhadom správcu;
Deň zapísania: 29.12.2020;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Zabezpečovacie právo:
1.)Z 3043/10, Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice č.
709/320/31325/10/Zlac č.z. 50/10
2.)Z 3042/10 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
709/320/31324/10/Zlac, č.z. 51/10.
3.)Z 2524/17 Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Daňový úrad Košice V, Južná trieda 8, Košice, č.
101344825/2017, s obmedzujúcim zákazom nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane,
č.z. 64/17.
V Košiciach dňa 29.12.2020
Mgr. Juraj Závodský, správca
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K001795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóbori Márton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 91 / 155, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/169/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka: Márton Kóbori, nar.: 30.11.1986, bytom: Hlavná 91/155, 076 53
Boľ, občan SR, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania 32OdK
/169/2020, IČS:7120204955, v zmysle ust. § 167 v, 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,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
s ustanovením §167 v, ods. 1, ZKR z r u š u j e .

v súlade

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K001796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitrová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľovce 139, 044 44 Kráľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/275/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/275/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu : Erika Mitrová, nar.: 29.09.1981, bytom: Kráľovce 139, 044 44 Kráľovce,
oznamuje
v zmysle §167q ods.3 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii :
vyhlásenie 2. kola ponukového konania
na predaj inej majetkovej hodnoty úpadcu, zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty , zverejneného
v Obchodnom vestníku č.209/2020, dňa 29.10.2020 a to:
P r e d m e t p o n u k o v é h o k o n a n i a:
1. Obchodný podiel v spoločnosti Era hypo s.r.o., so sídlom spoločnosti Jelenia 8, 040 01 Košice , IČO: 47 777
931, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., SR, v oddieli: S r o.,
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vo vložke č. 35878/V
Výška obchodného podielu : 100%
Nominálna výška vkladu spoločníka : 5 000,00 Eur
Súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur

P o d m i e n k y p o n u k o v é h o k o n a n i a:
1. Záujemcovia zašlú svoje ponuky alebo ich osobne doručia na adresu: JUDr. Juraj Gavalčin,
Platanová 5, 040 01 Košice, a obálku so svojou ponukou označia nasledovne :
„Konkurz – neotvárať.“, sp. zn.: 32OdK/514/2018.
V druhom kole ponukového konania správca vyhodnotí najvyššiu ponuku ako víťaznú.
Obálka musí obsahovať:
-

meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu;

-

označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením v súpise majetku
ako i údajmi, uvedenými v tomto vyhlásení ;

·
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny za každú súpisovú zložku samostatne;
aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia nie staršia ako jeden mesiac ), u fyzickej osoby fotokópie OP alebo cestovného pasu;
doklad preukazujúci zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny;
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku
ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.

3. Záujemca je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny, na účet
vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice, IBAN:SK49 7500 0000 0040 1913 6934 Kúpna cena musí byť pripísaná
na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je
stanovená na 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
4. Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca zároveň vyhodnotí ponukové kolo a uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu o prevode obchodného
podielu.

kontakt: +421 0915 893 009

e-mail: gavalcin.office@gmail.com

JUDr. Juraj Gavalčin, správca
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K001797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nistor Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 233 / 24, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/353/2020 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/353/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka Alexander Nistor, nar.: 29.12.1972, bytom Ulica za mostom
233/24, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Nistor- ALEX, s miestom podnikania:
Ulica za mostom 233/24, 076 17 Nižný Žipov, IČO:40388701, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
14.05.2020, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením
§ 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty.
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166 i, ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K001798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Pulko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 71, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/333/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. FORD FOCUS DA3/G8DA1/5CAAMH
EČ: MI867DI; VIN: WF05XXGCD55C14578;
farba šedá; stav vozidla: nepojazdné; dočasne vyradené z evidencie
dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: 11.10.2005;
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 150,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
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Košice 05.01.2021
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K001799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danica Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grün 138/6, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/327/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/327/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 27.10.2020, sp.zn. 32OdK/327/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Danica Demeterová, narodená: 19.09.1969, bytom: Grün 138/6, 053 33 Nálepkovo, zastúpená: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice. Uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. 211/2020 dňa 02.11.2020.
V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166 ods. 2, nie skôr ako také šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc:
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 17.08.2020, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 17.08.2020, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,
priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z prehlásenia dlžníka zo dňa 03.12.2020, na ktorom dlžník po poučení opakovane potvrdil svoje
predchádzajúce vyhlásenia, že nevlastní žiadny majetok,
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ako aj zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR, resp. po III. kole ponukového konania bol majetok vylúčený
z konkurznej podstaty.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Danica
Demeterová, narodená: 19.09.1969, bytom: Grün 138/6, 053 33 Nálepkovo, vedený na Okresnom súde Košice I.
pod sp.zn. 32OdK/327/2020 sa k o n č í .
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jozef Antoš, narodený:
23.03.1971, bytom: Danica Demeterová, narodená: 19.09.1969, bytom: Grün 138/6, 053 33 Nálepkovo, vedený
na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 32OdK/327/2020 v súlade s ust. § 167v ods. 1, tretia veta ZKR
z r u š u j e.

V Spišskej Novej Vsi dňa 09.01.2021
JUDr. Ivan Hric, správca

K001800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Krajňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26Odk/308/2020 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26Odk/308/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 15.10.2020, sp.zn. 26OdK/308/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice. Uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020.
Správca v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“): zverejnil dňa 16.12.2020 v Obchodnom vestníku č. 242/2020 súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu podliehajúcemu konkurzu.
Správca konkurznej podstaty dlžníka: František Krajňák, narodený: 25.05.1967, bytom: Nad Laborcom
1768/2, 071 01 Michalovce vyhlasuje v súlade s ust. § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien:
1. kolo ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností (v zmysle ust. § 167n ods. 1 ZKR sa
nehnuteľnosti s menšou hodnotou speňažia ako hnuteľné veci) Každá nehnuteľnosť jednotlivo má menšiu
hodnotu ako 5.000 €:
Súp.č. Druh
majetku
1
Pozemok

2

Pozemok

3

Pozemok

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 1095 m2; Štát: Slovenská republika; 10 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 458; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 226; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 10790 m2; Štát: Slovenská republika; 203,07 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 536; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 681; Spoluvlastnícky podiel: 84/1008;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: TTP; Výmera: 24031 m2; Štát: Slovenská republika; Okres: 221,52 €
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Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 565; Parcela registra “E“; Parcelné
číslo: 696/577; Spoluvlastnícky podiel: 4/84;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: vodná plocha; Výmera: 10299 m2; Štát: Slovenská republika; 83,07 €
Okres: Sobrance; Obec: Horňa; Katastrálne územie: Horňa, List vlastníctva č. 566; Parcela registra “E“;
Parcelné číslo: 696/578; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 15087 m2; Štát: Slovenská republika; 221,05 €
Okres: Sobrance; Obec: Sobrance Katastrálne územie: Sobrance, List vlastníctva č. 2024; Parcela registra
“E“; Parcelné číslo: 695/510; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh: orná pôda; Výmera: 11039 m2; Štát: Slovenská republika; 53,91 €
Okres: Sobrance; Obec: Sobrance Katastrálne územie: Sobrance, List vlastníctva č. 2025; Parcela registra
“E“; Parcelné číslo: 695/511; Spoluvlastnícky podiel: 1/24;

Poznámka:
Všeobecná hodnota nehnuteľností špecifikovaných v bode 1. až 6. tabuľky bola stanovená znaleckým posudkom
č. 16/2020 zo dňa 30.11.2020, vypracovaným Ing. Róbertom Dlhošom, Jasuchova 10, 040 11 Košice, znalcom.
Podmienky ponukového konania :
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí podpísanú, písomnú ponuku správcovi na adresu:
JUDr. Ivan Hric, správca, Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 26OdK/308/2020 S1886 – ponúka - neotvárať“ a to v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Náležitosti ponuky:
a. ponúkaná kúpna cena za jednotlivé nehnuteľnosti v bode 1. až 6. musí zodpovedať minimálne súpisovej
hodnote nehnuteľností stanovenej ZP. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na kúpu akejkoľvek
nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1. až 6. tabuľky. Záujemca je oprávnený predložiť ponuku na kúpu
ľubovoľného počtu nehnuteľností (pozn. nehnuteľnosti = spoluvlastnícky podiel dlžníka)
b. kópia dokladu totožnosti záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť preukazuje výpisom z
obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa živnostenským listom
alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ uvedie meno,
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.
Pri úhrade ceny na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - FO
alebo obchodné meno záujemcu - PO.
Úhradu ponúknutej ceny uhradiť na číslo bankového účtu: SK38 8330 0000 0029 0146 4573.
Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
Obhliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde
bola záloha za konkrétnu nehnuteľnosť v bode 1. až 6. tabuľky v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ak sa nehnuteľnosti podliehajúcich konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takúto vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný záznam.

V Spišskej Novej Vsi dňa 09.01.2021
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JUDr. Ivan Hric/správca

K001801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szekeres Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Kechnec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2018 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Szekeres, narod. 6.9.1951, bytom
Kechnec č. 268, týmto podľa § 167u
zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
úprav o z n a m u j e, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a o z n a m u j e zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K001802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie V/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
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Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie VI/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie VII/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie VIII/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie IX/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie X/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
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Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

Iná majetková hodnota
Suma: 553,21 EUR
Právny dôvod vzniku: nájomné za stavbu (dom služieb) súp. č. 177 na par. č. 1339/5 bez pozemku
v Čečejovciach, zapísanú v súpise všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v OV č. 195/2016 z 11.10.2016), za
obdobie XI/2020, na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.06.2017
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
súpisová hodnota majetku: 553,21 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
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K001803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Hlebaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2210/23, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/273/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/273/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty dlžníka Slavomír Hlebaško, nar. 01.12.1977, bytom Komenského
2210/23, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Hlebaško HPeS, s miestom
podnikania: Zemplínska Teplica 411, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 34 274 456, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.1998, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
17.06.2020, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom
dňa 17.09.2020, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Slavomír Hlebaško, nar. 01.12.1977, bytom Komenského 2210/23, 075 01
Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Hlebaško HPeS, s miestom podnikania: Zemplínska
Teplica 411, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 34 274 456, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
09.11.1998, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Slavomír Hlebaško, nar. 01.12.1977, bytom
Komenského 2210/23, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Hlebaško HPeS,
s miestom podnikania: Zemplínska Teplica 411, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 34 274 456, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.11.1998, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty

K001804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Belanská Piklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1971
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/451/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/451/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1752, správca konkurznej podstaty úpadcu
Ingrid Belanská Piklová, nar. 27.01.1971, bytom Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
(ďalej len „úpadca“) v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 184/2020 zo dňa 24.09.2020 pod položkou K071171.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 31OdK/451/2019neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak
sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí
obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením eVydáva 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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mailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa oznámenia
výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Košiciach, dňa 08.02.2021
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Labuzík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 246/0, 049 24 Vlachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť
Súd uznesením zo dňa 28.10.2016 č.k. 32K/28/2016-75, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.11.2016 vyhlásil
na majetok dlžníka Miloša Labuzíka, nar. 16.08.1974, trvale bytom SNP 246, 049 24 Vlachovo (ďalej len
„úpadca“) konkurz, uznal ho za malý konkurz a za správcu ustanovil JUDr. Róberta Selveka, so sídlom Nemcovej
30, Košice, značka správcu S1524. Uznesením zo dňa 11.12.2018 č.k. 32K/28/2016-125 odvolal Okresný súd
Košice I. správcu JUDr. Róberta Selveka, so sídlom Nemcovej 30, Košice, značka správcu S1524 z funkcie
správcu úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32K/28/2016 zo dňa 09.01.2019, zverejnené v Obchodnom vestníku
17/2019 dňa 24.01.2019 ustanovil za správcu úpadcu JUDr. Natašu Kučerovú, so sídlom kancelárie Mlynárska č.
15, 040 01 Košice, zn. správcu S996.
Správca dňa 13.02.2020 zverejnil o Obchodnom vestníku SR č. 30/2020 oznam o zvolaní schôdze veriteľov na
deň 06.03.2020. Na schôdzi veriteľov bol zvolený za zástupcu veriteľov veriteľ: Barstav s.r.o., IČO: 36179477,
Magnezitárska 29/A, 040 01 Košice.
Správca v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 238/2020 zo dňa
10.12.2020 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň aj oznam o zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote žiadny z veriteľov nepodal u správcu odôvodnené
námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate a tak zostaveniu tohto konečného rozvrhu nebráni žiadna
zákonná prekážka.
Veritelia úpadcu:
Prihlásená
Adresa
suma
Magnezitárska 10A, 040 01 Košice
3 741,07 €
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:
47967692
3 196,54 €
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO
126 590,72 €
36854140

P.č. Meno veriteľa
1
Barstav s.r.o.
2

BENCONT COLLECTION, a.s.

3

Československá obchodná banka, a.s.

4

Komunálna
poisťovňa
Insurance Group

5

Slovenská konsolidačná, a.s.

6

Slovenská republika - Krajský súd

7

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

8

UniCredit Bank
Slovakia, a.s.

9

Union poisťovňa, a.s.

Czech

a.s.

Popretá
suma

Uznaná
suma
3 741,07 €
3 196,54 €
126 590,72 €

Vienna

Republic

10 ViOn, a.s.
11 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Celková hodnota

Štefániková 17, 811 05 Bratislava
726,71 €
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
8 851,01 €
776 005
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO
215759
54,00 €
Ul. 29. augusta č.8-10, 81363 Bratislava, IČO
3 415,90 €
30807484

726,71 €
8 851,01 €
54,00 €
3 415,90 €

and
Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, ČR
23 714,19 €
Bajkalská
29/A,
81360
Bratislava,
11 666,75 €
IČO:31322051
Továrenská 64, 95301 Zlaté Moravce, IČO:
36526185
11 273,98 €
Mamatejova 17, 832 01 Bratislava
156,93 €
193 387,80 €

11 070,03 €

12 644,16 €
11 666,75 €

11 070,03 €

11 273,98 €
156,93 €
182 317,77 €

Výška zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 182.317,77€. Žiaden
z veriteľov si v konkurznom konaní neuplatnil zabezpečenú pohľadávku.
Okresný súd Košice I. v právnej veci úpadcu: Miloša Labuzíka, nar. 16.08.1974, trvale bytom SNP 246, 049 24
Vlachovo, dňa 15.05.2018 rozhodol o povolení vstupu do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská
konsolidačná, a.s. namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Košice, v časti postúpených
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

376

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.01.2021

pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 24-31 v celkovej sume 8.851,01€. Uvedené rozhodnutie bolo
zverejnené v OV 98/2018 dňa 23.05.2018.
Súpis majetku
Poradové
čislo

Typ

Súp.
Dátum
hodnota v € zverejnenia

Označenie

pozemok
nehnuteľný parcelné
číslo
druh trvalé trávnaté porasty
pozemok
nehnuteľný parcelné
číslo
druh ostatné plochy

1

2

298

399

269,92 €
1
504,44 €

3

hnuteľný

Príves k motorovému vozidlu

4

hnuteľný

Motorové vozidlo

5

iný

Pohľadávky zapísané v Súpise všeobecnej
podstaty pod číslom 1 až 27 v OV 05/2017 dňa
632,58 €
9.01.2017

6

nehnuteľný Silážna jama,

7

nehnuteľný Kravín,

8

iný

Nespotrebovaná časť preddavku - poukázaná
Okresným súdom Košice I.
497,91 €

9

iný

Zadržaná pohľadávka - Ex. úradom

10

iný

Zrážka zo mzdy úpadcu

11

nehnuteľný Dielňa,

12

iný

Zrážka zo mzdy úpadcu

13

iný

Nájomné za prenájom silážnej jamy

500,00 €
1
500,00 €
4

425,00 €
0,00 €

2
419,36 €
113,84 €
0,00 €

110,28 €
80,00 €

č.OV

Poznámka

9.1.2017

05/2017

9.1.2017

05/2017

9.1.2017

05/2017

9.1.2017

05/2017

9.1.2017

05/2017

14.3.2019

57/2019

14.3.2019

Vylúčenie súpisovej zložky
57/2019 majetku
zo
súpisu
OV - 86/2020

27.2.2019

142/2019

9.7.2019

142/2019

19.7.2019

142/2019

7.8.2019

Vylúčenie súpisovej zložky
155/2019 majetku zo súpisu OV 86/2020

6.11.2019

218/2019

10.9.2020

185/2020

Správca so súhlasom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov spol. Barstav s.r.o., Magnezitárska 10A, Košice,
IČO : 36179477, zo dňa 06.03.2020, podľa § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 81 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejnil v OV č. 86/2020 dňa
06.05.2020 oznam o vylúčení zo súpisu majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu, nasledovné časti
majetku úpadcu a to:
·

·

Nehnuteľný majetok Kravín, súpisné číslo 1100, na parcelné číslo: 2436, nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 6101, katastrálne územie: Polomka, Obec: Polomka, Okres: Brezno (právny vzťah k parcele
na ktorej leží stavba 1100 nie je evidovaný na liste vlastníctva). Predmetná nehnuteľný majetok zapísaný
do súpisu všeobecnej podstaty dňa 14.03.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku 57/2019 dňa
21.03.2019. Dôvod vylúčenia :v súlade s ust. §81 ods. 1 ZKR ide o majetok, ktorý nie je možné speňažiť
(neexistuje).
Nehnuteľný majetok Dielňa, súpisné číslo 95, na parcelné číslo: 399/26, nehnuteľnosť zapísaná na liste
vlastníctva č. 352, katastrálne územie: KRASKOVO, Obec: Kraskovo, Okres: Rimavská Sobota (právny
vzťah k parcele na ktorej leží stavba 95 nie je evidovaný na liste vlastníctva ) . Predmetný nehnuteľný
majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dňa 07.08.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku
155/2019 dňa 13.08.2019. Dôvod vylúčenia: v súlade s ust. §81 ods. 1 ZKR ide o majetok, ktorý nie je
možné speňažiť (neexistuje).

Speňaženie majetku
P.č.

1

Súpisová zložka majetku
Časť
podnikupozemok
Príves
Motorové

pozemok
parcelné
k

parcelné
číslo
motorovému

číslo

Výťažok majetku (VM) v €
298
399
vozidlu
888,00
vozidlo

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

377

Obchodný vestník 7/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pohľadávky
Silážna jama,
2
Nespotrebovaná časť preddavku - poukázaná Okresným súdom Košice I.
3
Iná peňažná pohľadávka - ex. úrad
4
Zrážka zo mzdy 7/2019
5
Zrážka zo mzdy 11/2019
6
Nájomné za prenájom silážnej jamy
Celková hodnota

Deň vydania: 13.01.2021

497,91
2 419,36
113,84
110,28
80,00
4 109,39

Správca so súhlasom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov spol. Barstav s.r.o., zo dňa 12.10.2020 podľa § 92
ods. 1 písm. d a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, na
speňažovanie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, speňažil majetok úpadcu formou ponukového
konania na speňaženie časti podniku úpadcu, zverejneného v OV č. 204/2020 zverejneného dňa
26.10.2020.
Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate:
·
·
·
·
·
·

Celková výška príjmov, vrátane nespotrebovanej časti preddavku predbežného správcu je vo výške
4.109,39€
Výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní predstavuje sumu vo výške:
Kancelárske potreby
127,80 €
Poštovné
9,20€
Cestovné
97,98€
Znalecké posudky
1.090,80€

Spolu:
·
·

1.325,78€
Náhrada výdavkov za kanceláriu ( § 24b písm. e vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. a to za obdobie od
01/2019 až 01/2021 t. j. 25 mesiacov vo výške 30€) spolu s DPH: 900€
Odmena správcu konkurznej podstaty: 314,86€

Spôsob výpočtu:
P.č.
1
2
3
4
5

Označenie
Suma speňaženia
Iná majetková hodnota - P.č.: 10
113,84 €
Iná majetková hodnota - P.č.: 12
110,28 €
Iná majetková hodnota - P.č.: 8
497,91 €
Iná majetková hodnota - P.č.: 9
2 419,36 €
Časť podniku a nájomné P.č.: 1,2,3,4,5,6,13. 968,00 €

·
·
·
·

Odmena podľa Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z. Odmena v Euro s DPH
§ 20 ods. 2
1,37 €
§ 20 ods. 2
1,32 €
odmena neprislúcha
0,00 €
§ 17 ods. 2
145,16 €
§ 22 ods. 1, písm. b)+§ 19
167,01 €
SPOLU:
314,86 €

Výška súdneho poplatku je vo výške: 3 €
Predpokladaní náklady spojené s ukončením konkurzu: 50€
Celková výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní vrátane odmeny správcu,
súdneho poplatku a nákladov spojených s ukončením konkurzu predstavuje sumu vo výške 2.593,64 €
Suma určená na uspokojenie veriteľov podľa konečného rozvrhu výťažku 1.515,75 €

Rozvrhová časť
Návrh rozpisu rozvrhu výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

P.č. Veriteľ

Prihlásená pohľadávka v €

Zistená pohľadávka v €

1
2
3
4
5

54,00
126 590,72
23 714,19
156,93
3 415,90

54,00
126 590,72
12 644,16
156,93
3 415,90

Slovenská republika - Krajský súd
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Návrh uspokojenia
% podiel Suma v €
0,03%
0,45
69,43% 1 052,45
6,94%
105,12
0,09%
1,30
1,87%
28,40
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BENCONT COLLECTION, a.s.
ViOn, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Barstav s.r.o.
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
SPOLU:

3 196,54
11 273,98
11 666,75
8 851,01
3 741,07
726,71
193 387,80

3 196,54
11 273,98
11 666,75
8 851,01
3 741,07
726,71
182 317,77

Deň vydania: 13.01.2021
1,75%
6,18%
6,40%
4,85%
2,05%
0,40%
100%

26,58
93,73
96,99
73,59
31,10
6,04
1 515,75

Správca zároveň v súlade s § 101 ods. 1 ZKR, určuje príslušnému orgánu vykonávajúcemu pôsobnosť
veriteľského výboru 20 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku na jeho
schválenie.
JUDr. Nataša Kučerová, správca úpadcu
V Košiciach, dňa 10.01.2021

K001806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 514/45, 0411 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kamenická
Sídlo správcu:
Tajovského 17, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/284/2020 S1975
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/284/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty

JUDr. Katarína Kamenická, Tajovského 17, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Margita Szabóová, nar.
06.08.1952, bytom: Ružová 514/45, 040 11 Košice, podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.

V Košiciach dňa 10.01.2020
JUDr. Katarína Kamenická, správca

K001807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 410 / 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/606/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/606/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.01.2021

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Bača, narodený: 25.12.1952, bytom:
Levočská 410/16, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Bača, s miestom
podnikania: Filinského cesta 3077/9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 280 820, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30.09.2008, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.:
32OdK/606/2019, oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať
správcovi
písomne
na
adrese
kancelárie
správcu
alebo
e-mailom
na
adrese
spravca.gajdosech@gmail.com.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K001808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 410 / 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/606/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/606/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom správcovskej kancelárie Krmanova 14, 040 01
Košice, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1283,
správca dlžníka: Štefan Bača, narodený: 25.12.1952, bytom: Levočská 410/16, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Bača, s miestom podnikania: Filinského cesta 3077/9, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 43 280 820, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.09.2008, v konkurznom
konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.: 32OdK/606/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK06 8360 5207 0042
0143 5850 a je vedený v mBank S.A., pobočka zahr. banky. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K001809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2016 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Iveta Beslerová, správca podstaty dlžníka Jozef Tancoš, bytom: Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce
oznamuje, že právcovi bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky, ktorú uznal a zapísal do zodnamu pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR pod poradovým číslom 53.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ
Slovenská kancelária poisťovateľov
IČO: 36062235

53

Právny dôvod
Náhrada poistného, v zmysle rozsudku sp. zn.
7c/73/2010 vydaného OS SNV

Deň vydania: 13.01.2021

Prihlásená
suma
6 412,74

Typ
pohľadávky
E-iná
pohľadávka

Ing. Iveta Beslerová , správca

K001810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/33/2016 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 42
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny titul: zrážky z príjmu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
obdobie
10-2019 až 03-2020
Súpisová hodnota majetku : 350,40 EUR
Dátum zapísania: 31.12.2020

K001811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 508/26, 040 01 Košice - Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/278/2020 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/278/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca týmto podaním oznamuje, že v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26OdK/278/2020 oznámil v obchodnom vestníku č. 3/2021 dňa 07.01.2021, K000577 oznam o zrušení konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Tento oznam bol uverejnený omylom- nadbytočne,
nakoľko oznam bol už uverejnený dňa 05.11.2020 v obchodnom vestníku č. 214/2020, E080444.
V Košiciach 07.01.2021

doc. JUDr. Peter Grendel, PhD. správca

.
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