Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

K001812
Spisová značka: 37K/2/2018
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Toman a Cingel s.r.o., so sídlom Májová
420, Terchová, IČO: 46 584 536, zastúpeného advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s.r.o., so sídlom
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Stavebné bytové družstvo Sobrance, so
sídlom Tyršova D2-E, 073 01 Sobrance, IČO: 00 689 912, navrhovateľov - veriteľov v 3. rade: Vlastníci bytov a
nebytových priestorov bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave, zastúpených Stavebným bytovým družstvom
Bratislava IV, so sídlom Polianky 9, 844 37 Bratislava, IČO: 00 169 731, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK
Balara, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, navrhovateľa - veriteľa v 4. rade: ENBRA SLOVAKIA s.r.o.,
so sídlom Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189, zastúpeného advokátkou JUDr. Andreou
Stupárovou, so sídlom Novomeského 1266/25, 962 31 Veľká Lúka, navrhovateľa - veriteľa v 5. rade: Caparol
Slovakia s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1894/27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 684 992, zastúpeného advokátskou
kanceláriou AK Mikolaj s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, navrhovateľa - veriteľa v 6 rade: AST Group,
s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 998, zastúpeného Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Kováčik, s.r.o., so sídlom Legionárska 6434/2, Trenčín, navrhovateľa - veriteľa v 7. rade: Fúkané
izolácie, s.r.o., so sídlom Janošíková 1373/25, 036 01 Martin, IČO: 36 786 004, zastúpeného advokátskou
kanceláriou AK Ivan Telepčák, s.r.o., so sídlom Ukrajinská 4, 831 02 Bratislava, IČO: 47 258 411, navrhovateľa veriteľa vo 8. rade: EXIMM Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostná 8511/17, 821 07 Bratislava, IČO: 46 924 035, právne
zastúpeného Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, navrhovateľa - veriteľa v 9. rade: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242, konajúceho prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47
251 336, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, navrhovateľa - veriteľa v 10. rade: BeVeBe s.r.o., so sídlom Tríbečská 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 565 474,
zastúpeného advokátom JUDr. Jurajom Tibenským, so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: REKODOM, s.r.o., so sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 336 530,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
Toman a Cingel s.r.o., so sídlom Májová 420, Terchová, IČO: 46 584 536
Stavebné bytové družstvo Sobrance, so sídlom Tyršova D2-E, 073 01 Sobrance, IČO: 00 689 912
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave, zastúpených Stavebným
bytovým družstvom Bratislava IV, so sídlom Polianky 9, 844 37 Bratislava, IČO: 00 169 731
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189
Caparol Slovakia s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1894/27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 684 992
AST Group, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 998
Fúkané izolácie, s.r.o., so sídlom Janošíková 1373/25, 036 01 Martin, IČO: 36 786 004
EXIMM Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostná 8511/17, 821 07 Bratislava, IČO: 46 924 035
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649
48 242, konajúceho prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
BeVeBe s.r.o., so sídlom Tríbečská 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 565 474
Vám o z n a m u j e m, že z dôvodu opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19
v spojení s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 808 z 31. januára 2021 je pojednávanie vytýčené na T: 21.01.2021 zrušené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001813
Spisová značka: 37K/2/2018
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa v 1. rade: Toman a Cingel s.r.o., so sídlom Májová
420, Terchová, IČO: 46 584 536, zastúpeného advokátskou kanceláriou URBÁNI & Partners s.r.o., so sídlom
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, navrhovateľa - veriteľa v 2. rade: Stavebné bytové družstvo Sobrance, so
sídlom Tyršova D2-E, 073 01 Sobrance, IČO: 00 689 912, navrhovateľov - veriteľov v 3. rade: Vlastníci bytov a
nebytových priestorov bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave, zastúpených Stavebným bytovým družstvom
Bratislava IV, so sídlom Polianky 9, 844 37 Bratislava, IČO: 00 169 731, zastúpeného advokátskou kanceláriou AK
Balara, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, navrhovateľa - veriteľa v 4. rade: ENBRA SLOVAKIA s.r.o.,
so sídlom Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189, zastúpeného advokátkou JUDr. Andreou
Stupárovou, so sídlom Novomeského 1266/25, 962 31 Veľká Lúka, navrhovateľa - veriteľa v 5. rade: Caparol
Slovakia s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1894/27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 684 992, zastúpeného advokátskou
kanceláriou AK Mikolaj s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, navrhovateľa - veriteľa v 6 rade: AST Group,
s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 998, zastúpeného Advokátska kancelária
JUDr. Jozef Kováčik, s.r.o., so sídlom Legionárska 6434/2, Trenčín, navrhovateľa - veriteľa v 7. rade: Fúkané
izolácie, s.r.o., so sídlom Janošíková 1373/25, 036 01 Martin, IČO: 36 786 004, zastúpeného advokátskou
kanceláriou AK Ivan Telepčák, s.r.o., so sídlom Ukrajinská 4, 831 02 Bratislava, IČO: 47 258 411, navrhovateľa veriteľa vo 8. rade: EXIMM Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostná 8511/17, 821 07 Bratislava, IČO: 46 924 035, právne
zastúpeného Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, navrhovateľa - veriteľa v 9. rade: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242, konajúceho prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47
251 336, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou HMG LEGAL, s.r.o., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava a advokátska kancelária Nosko & Partners., so sídlom: Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, navrhovateľa veriteľa v 10. rade: BeVeBe s.r.o., so sídlom Tríbečská 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 565 474, zastúpeného advokátom
JUDr. Jurajom Tibenským, so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: REKODOM, s.r.o., so sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 336 530, upovedomuje veriteľov
označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu:
Toman a Cingel s.r.o., so sídlom Májová 420, Terchová, IČO: 46 584 536
Stavebné bytové družstvo Sobrance, so sídlom Tyršova D2-E, 073 01 Sobrance, IČO: 00 689 912
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave, zastúpených Stavebným
bytovým družstvom Bratislava IV, so sídlom Polianky 9, 844 37 Bratislava, IČO: 00 169 731
ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189
Caparol Slovakia s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1894/27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 684 992
AST Group, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 255 998
Fúkané izolácie, s.r.o., so sídlom Janošíková 1373/25, 036 01 Martin, IČO: 36 786 004
EXIMM Slovakia, s.r.o., so sídlom Mostná 8511/17, 821 07 Bratislava, IČO: 46 924 035
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649
48 242, konajúceho prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
BeVeBe s.r.o., so sídlom Tríbečská 7, 949 01 Nitra, IČO: 36 565 474
o určení termínu pojednávania a predvoláva dlžníka REKODOM, s.r.o., so sídlom Farská 1316/4, 949 01 Nitra, IČO:
36 336 530, zastúpený JUDr. Pavol Čičmanec, advokát so sídlom Bavlnárska 312/9, 911 05 Trenčín na
pojednávanie určené na deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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11.02.2021 (štvrtok)
-------------------------------------------------

o 10:00

Deň vydania: 14.01.2021

hod.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 5.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001814
Spisová značka: 4K/11/2017
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci V právnej veci žalobcu 1st. restructuring, k.s., komplementár - Mgr. Stanislav
Hutňan, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, číslo správcu S1797, IČO: 50 151 959, proti žalovanému Michal
Janeček, Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica, upovedomuje žalovaných označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu:
Michal Janeček, Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica
o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného: Michal Janeček, Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica,
na pojednávanie určené na deň

04.03.2021
-------------------------------------------------

o 10:00

hod.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 7.1.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K001815
Spisová značka: 4OdK/578/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Balog, nar. 01.03.1973, trvale bytom
Daxnerova 1549/75, 986 01 Fiľakovo, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Balog, Daxnerova 1549/75, 986
01 Fiľakovo, IČO: 43627871, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Ladislav Balog, nar. 01.03.1973, trvale bytom Daxnerova 1549/75, 986
01 Fiľakovo, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Balog, Daxnerova 1549/75, 986 01 Fiľakovo, IČO:
43627871.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1502.

Ustanovuje správcu: Ing. Janka Dobrocká, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť 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. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. 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) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
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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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.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001816
Spisová značka: 4OdK/579/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Cajhan, nar. 23.05.1972, trvale bytom
75 Panické Dravce, 985 32 Veľká nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Cajhan, 75 Panické
Dravce, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 40614638, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Ladislav Cajhan, nar. 23.05.1972, trvale bytom 75 Panické Dravce, 985
32 Veľká nad Ipľom, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Cajhan, 75 Panické Dravce, 985 32 Veľká nad
Ipľom, IČO: 40614638.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k., so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1765.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť 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. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. 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) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, 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
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zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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,
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001817
Spisová značka: 4OdK/580/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, trvale
bytom J. Kráľa 900/11, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP 613/124, 965
01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Marián Teszárovics, nar. 17.10.1984, trvale bytom J. Kráľa 900/11, 965
01 Žiar nad Hronom.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1969.

Ustanovuje správcu: TPS Trustees, k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.

Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť 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. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. 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) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, 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.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001818
Spisová značka: 4OdK/581/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Kráľová, nar. 01.07.1957, trvale bytom
Internátna 885/18, 974 04 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Anna Kráľová, Internátna 885/18,
974 04 Banská Bystrica, IČO: 32028393, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I.

Súd návrh o d m i e t a.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
Eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1799, rok 2020, číslo účtovného dokladu 68. XII. 2020.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 Eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 1799, rok
2020, číslo účtovného dokladu 68. XII. 2020, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 5.1.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001819
Spisová značka: 4OdS/9/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Prečúchová, nar. 08. 09. 1965, trvale bytom
Fraňa Kráľa 7, 977 01 Brezno, ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom
kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, zn.: S1334, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Súd určuje splátkový kalendár v prospech dlžníka tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168 f/
ZKR zaplatiť každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166 a/ ZKR kvótu 96,56
% z každej pohľadávky.
II.
Súd dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom uspokojené a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
III.
Dlžník je povinný začať s plnením splátkového kalendára od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR).
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom
vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za zverejnené 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.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 súčin výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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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 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 Banská Bystrica dňa 21.12.2020
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K001820
Spisová značka: 2K/8/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Biomasa MK, s. r. o., so
sídlom 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 33, IČO: 35 859 822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 32207/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Marián Holúbek, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Cikkerova 5, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Ing. Mariána Holúbeka, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Cikkerova 5.
II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Rybára, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Stráž 223
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001821
Spisová značka: 2OdK/585/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Radovan Godál, nar. 04. 08. 1978,
trvale bytom Železničná 885/13, 963 01 Krupina, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, 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 Godál, nar. 04. 08. 1978, trvale bytom
Železničná 885/13, 963 01 Krupina.
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. Jozef Veselý, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01
Veľký Krtíš, zn.: S610.
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
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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
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
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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.
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
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,
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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
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 7.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001822
Spisová značka: 5OdK/580/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Miroslav Ambruš, nar. 21. 09.
1964, trvale bytom Spojová 3849/3, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Miroslav Ambruš - OLYMPIA SPORT,
s miestom podnikania Dolná 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 17836956, 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 - Miroslav Ambruš, nar. 21. 09. 1964, trvale bytom
Spojová 3849/3, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno - Miroslav Ambruš - OLYMPIA SPORT, s miestom
podnikania Dolná 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 17836956.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.
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III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen, zn.: S1731.
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
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,
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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
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
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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
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 7.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001823
Spisová značka: 5OdK/581/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Milan Luky, nar. 19. 08. 1977,
trvale bytom Hviezdoslavova 274/15, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno - Milan Luky, s miestom podnikania
Cyrila a Metoda 18/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 37395882, 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 - Milan Luky, nar. 19. 08. 1977, trvale bytom
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Hviezdoslavova 274/15, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno - Milan Luky, s miestom podnikania Cyrila a
Metoda 18/4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO - 37395882.
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 - Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., so sídlom kancelárie
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, zn.: S1577.
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
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,
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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
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,
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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
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 7.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001824
Spisová značka: 5OdK/582/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Branislav Janák, nar. 18. 02.
1963, trvale bytom Iliašska cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica - Iliaš, obchodné meno - Branislav Janák stavebné práce, s miestom podnikania Iliašská cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica, IČO - 17957443, zastúpený Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici,
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Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, 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 - Branislav Janák, nar. 18. 02. 1963, trvale bytom
Iliašska cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica - Iliaš, obchodné meno - Branislav Janák - stavebné práce, s
miestom podnikania Iliašská cesta 6553/68, 974 05 Banská Bystrica, IČO - 17957443.
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 - Debsol, k. s., so sídlom kancelárie Horná 65A, 974 01 Banská
Bystrica, zn.: S1914.
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
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).
a)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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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
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
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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
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 7.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001825
Spisová značka: 5OdK/583/2020
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Branislav Nemček, nar. 04. 06.
1976, trvale bytom Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, obchodné meno - Branislav Nemček, s miestom
podnikania Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, IČO - 46038680, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, 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 - Branislav Nemček, nar. 04. 06. 1976, trvale bytom
Zvolenská 200/51, 992 01 Modrý Kameň, obchodné meno - Branislav Nemček, s miestom podnikania Zvolenská
200/51, 992 01 Modrý Kameň, IČO - 46038680.
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. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 12, 962 23 Očová, zn.: S1787.
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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
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 7.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
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K001826
Spisová značka: 5K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PILTEX s.r.o., IČO: 45 503 281, so sídlom
Inovecká 11, 974 11 Banská Bystrica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 18019/S, právne zastúpený Lion Law Partners s.r.o., IČO: 36 862 461, so sídlom Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi PILTEX s.r.o., IČO: 45 503 281, so sídlom Inovecká 11, 974 11 Banská
Bystrica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18019/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001827
Spisová značka: 2K/5/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu APANU s.r.o., so sídlom 974
01 Banská Bystrica, Námestie SNP 16, IČO: 50 830 554, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 31805/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - QUENTARA INVESTMENT LLC, so sídlom 701 S Carson St Ste 200, Carson
City, NV 89701, USA, číslo spoločnosti E0079832018-6 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa VERMILION ASSOCIATES LLC, so sídlom 309 Court Avenue, Suite 813, Des Moines, IA 50309, USA, číslo
spoločnosti 540070 v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 6.000.000,- Eur, zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 7
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001828
Spisová značka: 5K/16/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa LawService Recovery, k.s., IČO: 47 817 003, so sídlom
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, likvidátora obchodnej spoločnosti ELKA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35 773 651, so
sídlom Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v
oddiele Sa, vo vložke číslo 622/S, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ELKA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 35 773 651, so sídlom Kremnické Bane
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37, 967 01 Kremnica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo
622/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.1.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001829
Spisová značka: 3K/3/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Clematis, s.r.o. „v konkurze“,
IČO: 36 057 622, so sídlom Janova Lehota 60, 966 24 Janova Lehota, ktorého správcom konkurznej podstaty je Mgr.
Pavel Vrška, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S1255, o odvolaní správcu
konkurznej podstaty, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty Mgr. Pavla Vršku, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2,
990 01 Veľký Krtíš, značka správcu S 1255.
II.
U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na deň 02. marec 2021 o 09:15 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej
miestnosti č. 163, prízemie Okresného súdu Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 28, s
nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov,
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZoKR,
3.
Záver.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch
(2) vyhotoveniach.
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). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a)
neboli splnené procesné podmienky,
b)
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c)
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d)
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e)
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f)
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g)
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h)
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 8.1.2021
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JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K001830
Spisová značka: 2K/33/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Šuraba, nar. 09. 05.
1979, bytom 023 31 Rudina 231, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Janka Dobrocká, so sídlom
kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Miroslav Šuraba, nar. 09. 05. 1979, bytom 023 31 Rudina 231 po splnení
konečného rozvrhu výťažku
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 8.1.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K001831
Spisová značka: 27OdS/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Valéria Huláková, nar. 24.11.1954, bytom Šrobárová, Hlavná
č. 100/2, zastúpeného v konaní advokátom určeným Centrom právnej pomoci: JUDr. Andrea Koczkás, so sídlom
Komárno, Elektrárenská cesta č. 156/3, o návrhu dlžníka na oddlženie dlžníka určením splátkového kalendára, takto
rozhodol
Návrh dlžníka: Valéria Huláková, nar. 24.11.1954, bytom Šrobárová, Hlavná č. 100/2, na oddlženie dlžníka určením
splátkového kalendára, doručený Okresnému súdu Nitra dňa 22.12.2020, o d m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001832
Spisová značka: 27K/5/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto návrhu vyjadril a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
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- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona.
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 5.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001833
Spisová značka: 27K/5/2020
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG, s.r.o. so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604, týmto upovedomuje veriteľov Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra, Damborského 5,
Obec Veľké Turovce - Obecný úrad, 935 81 Veľké Turovce 321 a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 3593787, že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 12.03.2021 o
9.30 hod., poj.miestnosť 32/prízemie, budova Okresného súdu Nitra.

Okresný súd Nitra dňa 8.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001834
Spisová značka: 27K/5/2020
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 27K/5/2020
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č.5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SC-HG,s.r.o., so sídlom Veľké Turovce č. 362, IČO:
44644604
predvolávame na pojednávanie na deň 12.03.2021 o 9.30 hod.
na Okresný súd Nitra v miestnosti č. dv.: 32 posch.: prízemie
dlžníka - SC-HG,s.r.o., Veľké Turovce č. 362
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
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Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Nitra dňa 8.1.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001835
Spisová značka: 2OdK/381/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Čonka, nar. 25.05.1971, 060 01 Kežmarok, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Čonka, IČO: 32 859 520, s miestom podnikania 060 01
Kežmarok, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Bratislava, Račianska 71, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Čonka, nar. 25.05.1971, 060 01 Kežmarok,
II.
ustanovuje: JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov, IČO: 42 077 800,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ivana Krížová Červenáková, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, IČO: 42 077 800,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
30.12.2020 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1576/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 7.1.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001836
Spisová značka: 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti ECO PLANT SERVICE Ltd. So
sídlom Aleksander Stamboliiski 24, 4101 Kuklen, IČO 204 876 128, Bulharská republika, právne zastúpený
Advokátska kancelária JUDr. Matúš Meheš s.r.o. so sídlom Nevädzova 6C, 821 01 Bratislava, IČO 36 855 430, o
návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti ALVEST
MONT, s. r. o. so sídlom Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 35 870 095, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti ALVEST MONT, s. r. o. so sídlom Skalka nad
Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom,
IČO 35 870 095.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku ( § 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 7.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K001837
Spisová značka: 38K/16/2020
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom
958 53 Skačany, IČO 00 205 664, v mene ktorého koná likvidátor Ing. Emília Remeňová, nar. 12.08.1959, trvale
bytom Jána Švernu 602/10, 958 01 Partizánske, ktorého predbežným správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom 958 53 Skačany, IČO 00 205
664, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi Poľnohospodárske družstvo Skačany v likvidácii so sídlom 958 53 Skačany, IČO
00 205 664 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 7.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K001838
Spisová značka: 38NcKR/16/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Košík, nar. 11.8.1985, bytom Dubovecká 742/37,
914 01 Trenčianska Teplá, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
I. Dlžník Juraj Košík, nar. 11.8.1985, bytom Dubovecká 742/37, 914 01 Trenčianska Teplá, sa
o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od
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doručenia tohto uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/
CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.
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.
Okresný súd Trenčín dňa 20.11.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K001839
Spisová značka: 38NcKR/20/2016
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 Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, bytom Újazd 68, 913 31
Skalka nad Váhom, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Dlžník Slavomír Mičko, nar. 26.5.1974, bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, sa

o d d l ž u j e.

II. Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Proti výroku II. tohto uznesenia je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od
doručenia tohto uznesenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/
CSP). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci
sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Okresný súd Trenčín dňa 8.1.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K001840
Spisová značka: 25K/7/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: AGRO ITALIA s.r.o. v likvidácii, IČO: 46 585
516, Bratislavská 5255/8, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č.: 29228/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o ustanovení predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: AGRO ITALIA s.r.o. v likvidácii, IČO: 46 585 516, Bratislavská
5255/8, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 29228/T,
predbežného správcu: Mgr. Andrej Riško, so sídlom kancelárie: Halenárska 13, 917 01 Trnava, značka správcu:
S2018.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001841
Spisová značka: 25K/9/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bystrík Sorád, nar.
08.11.1961, Hospodárska 3610/49, Trnava, ktorého správcom je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z.
Kodálya 769/29, Galanta, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, takto
rozhodol
Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Bystrík Sorád, nar. 08.11.1961,
Hospodárska 3610/49, Trnava, tak ako bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2020 dňa 11.12.2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001842
Spisová značka: 25K/2/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Holzäuer Slovakia, s.r.o., IČO 36 665
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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193, Štefánikova 697, 905 01 Senica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.
18902/T, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava, o
návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie: Halenárska 18, 917 01 Trnava súhlas
na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
- súpisová zložka majetku č. 40 - hnuteľná vec osobné motorové vozidlo EČ: SE129BG, továrenská značka: FORD
MONDEO BNP/RFN1/5B 01, druh vozidla: osobné vozidlo, druh karosérie: AC Kombi, farba: Modrá tmavá, stav
vozidla: v premávke, dátum stavu od 9.5.2007, kategória M1, nie je funkčné, vozidlo bolo nadobudnuté v roku 2007
za obstarávaciu cenu 816,37 Eur, súpisová hodnota majetku (aj mena): 200 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 51 - peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Wilhelm Holzhäuer,
Gündelbacher Strasse 20, Sachsenheim 743 43, Spolková republika Nemecko, právny dôvod vzniku: neuhradená
peňažná pohľadávka, súpisová hodnota majetku: 281.547,32 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 52 - peňažná pohľadávka voči dlžníkovi JHK-CZ s.r.o.- nákladní doprava, právny dôvod
vzniku: nezaplatená peňažná pohľadávka, súpisová hodnota majetku: 179,81 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 56 - peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Paliva - Sedláček s.r.o., právny dôvod vzniku:
nezaplatená peňažná pohľadávka, súpisová hodnota majetku: 237,98 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 60 - peňažná pohľadávka voči dlžníkovi SC Palatinea Construct SRL,
právny dôvod vzniku: nezaplatenie peňažnej pohľadávky, súpisová hodnota majetku: 4.900 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001843
Spisová značka: 25K/4/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zajo Outdoor s.r.o., IČO: 47 116 099,
so sídlom 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 31624/T, ktorého správcom je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01
Piešťany, IČO: 30 789 702, značka správcu: S 1505, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 215/2020 a č. 218/2020 pod položkou č. 2 až 10:
Chladnička zn. Candy, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej
podstaty: 2, súpisová hodnota: 50,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Mikrovlnka, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3,
súpisová hodnota: 25,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Kovový stojan, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty:
4, súpisová hodnota: 20,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Kovový regál š. 120 cm, 2 ks, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise
všeobecnej podstaty: 5, súpisová hodnota: 20,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Kuchynské potreby, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej
podstaty: 6, súpisová hodnota: 10,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Poškodená barová koženková otáčacia stolička, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky
majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7, súpisová hodnota: 35,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku:
23.10.2020;
Trezor z umelej hmoty, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej
podstaty: 8, súpisová hodnota: 20,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Korková nástenka, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej
podstaty: 9, súpisová hodnota: 5,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 23.10.2020;
Rýchlovarná kanvica používaná, rok výroby: neznámy, poradie súpisovej zložky majetku v súpise
všeobecnej podstaty: 10, súpisová hodnota: 10,00 Eur; deň zápisu súpisovej zložky majetku: 06.11.2020,
iným vhodným spôsobom, a to formou priameho predaja ľubovoľnému záujemcovi vo výške najmenej 80 % výšky
súpisovej hodnoty konkrétnej hnuteľnej veci.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001844
Spisová značka: 25K/6/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROPEAN TRADING
SK, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 860 239, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 33398/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, značka správcu: S1526, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa z
funkcie správcu úpadcu: EUROPEAN TRADING SK, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 36 860 239.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001845
Spisová značka: 25K/3/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAJTEX - Ladislav Petrovič, spol. s
r.o., IČO: 36 221 015, Esterházyovcov 27/1554, Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 10302/T, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9,
921 01 Piešťany, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany súhlas
na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
- súpisovej zložky majetku č. 3 - peňažná pohľadávka voči spoločnosti CGS Logistic, s.r.o., so sídlom
Mlynské Nivy 53, 820 06 Bratislava, IČO:36 681 041. Faktúra č.14/0543d zo dňa 10.06.2014, dátum splatnosti
09.08.2014, právny dôvod vzniku: dodanie služieb, súpisová hodnota majetku: 360,00 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 4 - peňažná pohľadávka voči spoločnosti AVG trans, s.r.o., t.č. Trans,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Horná Strieborná 4/14599, 984 01 Banská Bystrica, IČO: 36 751 502. Faktúra č.14/0589d
zo dňa 23.06.2014, dátum splatnosti 07.08.2014, právny dôvod vzniku: dodanie služieb, súpisová hodnota majetku:
816,00 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 5 - peňažná pohľadávka voči spoločnosti SMART LOGISTICS, s.r.o., so
sídlom Fučíkova 456, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 667 633. Faktúra č.15/1712d zo dňa 03.11.2015, dátum
splatnosti 18.12.2015, právny dôvod vzniku: dodanie služieb, súpisová hodnota majetku: 600,00 Eur,
- súpisovej zložky majetku č. 6 - peňažná pohľadávka voči spoločnosti STAVECO-stavebná, a.s., t.č. v
konkurze, so sídlom Bajkalská 18/A, Bratislava, IČO:36 229 334. Faktúra č.2009/203 zo dňa 07.09.2009, dátum
splatnosti 21.09.2009., právny dôvod vzniku: dodanie služieb, súpisová hodnota majetku: 413,18 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001846
Spisová značka: 25K/3/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAJTEX - Ladislav Petrovič, spol. s
r.o., IČO: 36 221 015, Esterházyovcov 27/1554, Galanta, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 10302/T, správcom ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9,
921 01 Piešťany, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u k l a d á správcovi pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018, a to:
súpisovej položky číslo 1: spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach - pozemky vo vlastníctve úpadcu
nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta, pozemok, parcela registra C, parc.
č. 5084/24 o výmere 706 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/25, zapísaný
Okresným úradom Galanta, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 5390. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho
podielu úpadcu je 1.137,00 Eur.
súpisovej položky číslo 2: spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach - pozemky vo vlastníctve úpadcu
nachádzajúcich sa v okrese Galanta, obec Galanta, katastrálne územie Galanta, pozemok, parcela registra C, parc.
č. 5084/36 o výmere 472 m2, druh zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/25, zapísaný
Okresným úradom Galanta, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 5391. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho
podielu úpadcu je 3.039,13 Eur.
Predmetnú nehnuteľnosť je správca povinný speňažiť spôsobom zorganizovania dražby, pričom predajom tohto
majetku je správca oprávnený poveriť dražobníka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. b) ZKR v spojení s § 92
ods. 6 ZKR, s použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov za nasledovných
podmienok:
správca je povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby
nebola obmedzená možnosť účasti záujemcov o dražbu na dražbe,
spôsob úhrady ceny, podmienky predaja predmetu dražby vydražiteľovi a minimálne prihodenie je
správca povinný určiť alebo dohodnúť s dražobníkom ohľadom na povahu a hodnotu predmetu dražby, pričom
zároveň nesmie byť obmedzený záujem o účasť na dražbe,
správca alebo dražobník sú povinní vytvoriť vhodné podmienky pre záujemcov o obhliadku draženého
majetku v primeranej lehote a termínoch pred konaním dražby,
správca alebo dražobník sú povinní zabezpečiť zverejnenie oznámenia o dražbe (§ 17 Zákona o
dobrovoľných dražbách) v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli obce, v Notárskom centrálnom registri dražieb, v
periodickej tlači s pôsobnosťou minimálne pre mesto Galanta (v poslednom prípade minimálne v rozsahu podľa § 11
ods. 4 Zákona o dobrovoľných dražbách) tak, aby k zverejneniu došlo najneskôr 30 dní pred otvorením dražby,
ohodnotenie predmetu dražby sa vykoná znaleckým posudkom, ktorého vypracovanie zabezpečí
správca alebo dražobník,
správca alebo dražobník je oprávnený vyžadovať zloženie dražobnej zábezpeky (§14 Zákona o
dobrovoľných dražbách), ktorej výška môže byť najviac 10% najnižšieho podania, ktorú je účastník dražby povinný
zložiť na účet úpadcu určený v oznámení o dražbe alebo vo forme bankovej záruky. Lehota na zloženie bankovej
záruky končí otvorením dražby. Dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky vráti
správca alebo dražobník účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, a to bez zbytočného odkladu po skončení
dražby,
dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
pri prvej dražbe sa najnižšie podanie rovná hodnote draženého majetku učenej znaleckým posudkom,
ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako 6 mesiacov,
najnižšie podanie je počas dražby možné znižovať, ak žiadny z účastníkov dražby neurobí napriek
opätovnej výzve licitátora ani najnižšie podanie, maximálne o 500 Eur;
ak ani napriek opakovaným výzvam žiadny účastník dražby neurobí ani znížené podanie, licitátor je
oprávnený po výzve opakovane znižovať najnižšie podanie vždy o 500 Eur, maximálne však do výšky 90% z výšky
najnižšieho podania, v prípade prvej opakovanej dražby do 80% z výšky najnižšieho podania a v prípade druhej
opakovanej dražby do 60% z výšky najnižšieho podania;
Suma minimálneho prihodenia bude dohodnutá vo výške 500 Eur;
pri opakovanej dražbe sa najnižšie podanie rovná 80% hodnoty draženého majetku určenej znaleckým
posudkom,
pri druhej opakovanej dražbe sa najnižšie podanie rovná 60% hodnoty draženého majetku určenej
znaleckým posudkom,
ak žiadny z účastníkov dražby neurobí podanie napriek jeho opätovnému zníženiu až do výšky 90%
najnižšieho podania, a v prípade prvej opakovanej dražby do výšky 80% najnižšieho podania, a v prípade druhej
opakovanej dražby do 60% najnižšieho podania, licitátor dražbu ukončí;
správca alebo dražobník je povinný zabezpečiť osvedčenie priebehu dražby notárskou zápisnicou v
súlade s ustanovením § 20 ods. 13 Zákona o dobrovoľných dražbách,
odmeny správcu bude určená v zmysle Vyhlášky MSSR č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
ostatné podmienky dražby správca určí s odbornou starostlivosťou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdny poplatok bude určený v zmysle Zákona č. 72/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o výpis z registra
trestov v znení neskorších predpisov vo výške 0,2% z výťažku,
v prípade, ak bude potrebné vykonať ďalšiu opakovanú dražbu, správca požiada súd o nový záväzný
pokyn,
ďalšie prípadné podmienky dražby budú určené v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o
dobrovoľných dražbách.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001847
Spisová značka: 25K/6/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WELTEN, a.s., Báč 113,
930 30 Báč, IČO: 35 966 378, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 10565/T,
správcom majetku ktorého je Crossdefault Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, 45 462
801, S1433, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I.
Súd v y z ý v a obchodnú spoločnosť International Finance Group Slovakia s.r.o., Báč 113, 930 30
Báč, IČO: 31 355 145, aby v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, podala žalobu
proti správcovi konkurznej podstaty Crossdefault Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, 45
462 801, S1433, a domáhala sa vylúčenia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 82/2013 zo dňa 29.04.2013: nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 598, okres:
Dunajská Streda, obec: Kyselica, katastrálne územie: Kyselica vedenom Okresným úradom Dunajská Streda,
pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo: 501/1, o výmere 328 m2 ,druh pozemku: orná pôda a pozemok parcela
registra „C“, parcelné číslo: 501/2, o výmere 1324 m2, druh pozemku: orná pôda.
II.
Súd p o u č u j e obchodnú spoločnosť International Finance Group Slovakia s.r.o., Báč 113, 930 30
Báč, IČO: 31 355 145, o právnych účinkoch zmeškania lehoty - nepodanie žaloby o vylúčenie vecí zo súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej lehote má za následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby a má sa
za to, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
III.
Súd p o u č u j e obchodnú spoločnosť International Finance Group Slovakia s.r.o., Báč 113, 930 30
Báč, IČO: 31 355 145, že podľa ustanovenia § 90 Civilného sporového poriadku strany sporu musia byť zastúpené
advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001848
Spisová značka: 25K/15/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A-P Stav, s.r.o., IČO: 36 239 801,
Bratislavská 1741, Šamorín, správcom ktorého je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom
kancelárie: Šoltésovej 2, Bratislava, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2,
Bratislava súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Škoda Pick Up, biela, použitá, EČ DS458CO, VIN TMBEHH67315331443, N1, rok prvej evidencie v SR
2000, 1/1, súpisová hodnota 300 Eur,
LUBLIN, červený, použitý, EČ DS953AH, VIN SUL358417W0005288, N1, rok prvej evidencie v SR
1998, 1/1, súpisová hodnota 300 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001849
Spisová značka: 26OdK/111/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale bytom
Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Šimonovič ŠIMI, IČO: 33 034 206, s
miestom podnikania Štefánikova 702/15, 905 01 Senica, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.11.2004,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP
v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Šimonovič, narodený 09.09.1954, trvale bytom Štefánikova
702/15, 905 01 Senica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 37 988 620, značka správcu: S1223.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.12.2020, vedený pod položkou registra 1211/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 05.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K001850
Spisová značka: 26OdK/112/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Zaťko, narodený 10.07.1991, trvale bytom 927 01
Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária
CPP v Nitre, Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Zaťko, narodený 10.07.1991, trvale bytom 927 01 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. et Mgr. Zuzana Bukvišová, so sídlom kancelárie Bratislavská 100/C, 931 01
Šamorín, IČO: 46 025 456, značka správcu: S1977.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.

Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
22.12.2020, vedený pod položkou registra 1213/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 05.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K001851
Spisová značka: 26OdK/114/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Sedlák, narodený 23.01.1971, trvale bytom 921 01
Piešťany, podnikajúceho pod obchodným menom Andrej Sedlák, IČO: 41 948 033, s miestom podnikania Ulica pplk.
V. Ábela 6838/9, 921 01 Piešťany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2010, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave,
Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrej Sedlák, narodený 23.01.1971, trvale bytom 921 01

II.
Ustanovuje správcu: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40
351 165, značka správcu: S1353.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1219/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 rozhodnutia o vyhlásení
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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 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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
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166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 TRNAVA dňa 05.01.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K001852
Spisová značka: 25OdK/385/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mgr. Miloš Blažek, narodený
04.03.1976, trvale bytom 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr. Miloš Blažek - MB Solutions,
IČO: 45 364 184, s miestom podnikania Hospodárska 3613/57, 917 01 Trnava, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 20.09.2014, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol

I.
01 Trnava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Mgr. Miloš Blažek, narodený 04.03.1976, trvale bytom 917

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
IČO: 42 296 951, značka správcu: S1619.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1218/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001853
Spisová značka: 25OdK/384/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Jankovič, narodený 01.10.1963,
trvale bytom R. Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír JankovičARCOMI, IČO: 37 249 703, s miestom podnikania R. Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11,
917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Jankovič, narodený 01.10.1963, trvale bytom R.
Dilonga 129/6 A, 920 01 Hlohovec.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1216/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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
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Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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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.
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
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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 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001854
Spisová značka: 25OdK/383/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969,
trvale bytom Ulica Seredská 4015/174, 917 05 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Kolmanová, narodená 31.08.1969, trvale bytom Ulica
Seredská 4015/174, 917 05 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236
687, značka správcu: S1806.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu 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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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1215/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K001855
Spisová značka: 36K/16/2014
OZNAM
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Bernhard Reinelt, narodený
06.11.1960, Školská 989/19, 931 01 Šamorín, správcom majetku ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom
kancelárie Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín, IČO: 31 801 943, značka správcu: S1447, uznesením č.k.:
36K/16/2014 - 158 zo dňa 25.11.2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 02.12.2020, zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2020.

V Trnave, dňa 04.01.2021

Mgr. Daniela Škultétyová
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 04.01.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K001856
Spisová značka: 36OdK/382/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sabrina Lakatošová, narodená 20.01.1996,
trvale bytom 921 01 Piešťany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Piešťany.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sabrina Lakatošová, narodená 20.01.1996, trvale bytom 921 01

II.
Ustanovuje správcu: K/V Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
IČO: 52 205 207, značka správcu: S1939.
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 platnom znení(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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.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.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
17.12.2020, vedený pod položkou registra 1203/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001857
Spisová značka: 36OdK/383/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Žaneta Kurucová, narodená 18.01.1978,
trvale bytom 920 56 Dvorníky 564, podnikajúceho pod obchodným menom Žaneta Kurucová, IČO: 51 188 139, s
miestom podnikania Dvorníky 564, 920 56 Dvorníky, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 08.08.2018,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP
v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Kurucová, narodená 18.01.1978, trvale bytom 920 56
Dvorníky 564.
II.
Ustanovuje správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie P.
Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 48 182 966, značka správcu: S1784.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1217/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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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 20.05.2015 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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
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patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na 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.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001858
Spisová značka: 36OdK/384/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lucia Čonková, narodená 26.02.1989, trvale
bytom Coburgova ulica 7972/ 60B, 917 01 Trnava, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lucia Čonková, narodená 26.02.1989, trvale bytom Coburgova
ulica 7972/ 60B, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 728, značka správcu: S489.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
28.12.2020, vedený pod položkou registra 1222/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001859
Spisová značka: 36OdK/385/2020
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anikó Szabóová, narodená 14.12.1982,
trvale bytom 925 92 Kajal, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trenčíne, Generála M.R.Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol

I.
Kajal.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anikó Szabóová, narodená 14.12.1982, trvale bytom 925 92

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava,
IČO: 37 994 018, značka správcu: S1138.
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 platnom znení (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 kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
29.12.2020, vedený pod položkou registra 1220/2020, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
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

79

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na 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,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

80

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

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 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 TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001860
Spisová značka: 25NcKR/12/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Molnár, narodený 11.05.1977, bytom Sv. Jána
Nepomuckého č. 418/7, 930 21 Jahodná, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Jozef Molnár, narodený 11.05.1977, bytom Sv. Jána Nepomuckého č. 418/7, 930 21 Jahodná, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001861
Spisová značka: 36K/9/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MLZ Invest, s.r.o., so sídlom Hlavná
29, 917 01 Trnava, IČO: 43 942 482, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 21335/T, správcom ktorého je Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328, o výmene správcu, takto
rozhodol
I.
Odvoláva sa z funkcie správcu: Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 42 159 059, značka správcu S1328.
II.
Ustanovuje sa do funkcie správcu: JUDr. Stanislav Volár, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01
Piešťany, IČO: 37 846 604, značka správcu: S16.
.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K001862
Spisová značka: 36K/5/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so
sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 13599/T, právne zastúpený: LEGAL GROUP, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ktorého
správcom je Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 45 014 159,
značka správcu S1226, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. V y z ý v a s a fyzická osoba: Henri Ferdinand Nebelsztein, narodený 01.12.1961, bytom Zborovská 2, Praha 5,
Česká republika, aby v lehote 30 dní od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, podala žalobu proti
správcovi Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 45 014 159,
značka správcu S1226 a domáhala sa vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č.
200/2019 zo dňa 16.10.2029, a to:
Typ majetku: Peňažná pohľadávka
Názov/popis: pohľadávka voči konateľovi
Dlžník pohľadávky: Henri Ferdinand Nebelsztein, Kamenická 204, 252 62 Horoměřice, ČR
Súpisová hodnota: 338 374,86 eur
Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata
zo súpisu majetku zapísaného vo všeobecnej podstate v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu B.N.L.,
s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany, č. k. 36K/5/2019 na Okresnom súde Trnava.
II. P o u č u j e s a fyzická osoba: Henri Ferdinand Nebelsztein, narodený 01.12.1961, bytom
Zborovská 2, Praha 5, Česká republika, o právnych účinkoch zmeškania lehoty - nepodanie žaloby o vylúčenie vecí
zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v uvedenej lehote má za následok zánik práva na podanie vylučovacej žaloby
a má sa za to, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
III. P o u č u j e s a fyzická osoba: Henri Ferdinand Nebelsztein, narodený 01.12.1961, bytom
Zborovská 2, Praha 5, Česká republika, že podľa ustanovenia § 90 Civilného sporového poriadku predmetné
procesné strany musia byť zastúpené advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a
reštrukturalizáciou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.01.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Smolko, sudca
K001863
Spisová značka: 6K/35/2012
Súd ruší z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení (zákaz vychádzania) schôdzu veriteľov úpadcu:
Dominant Capital. s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 701 459, zvolanú na: 15.01.2021 o
09:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená 22, v miestnosti č.dv. 105b s nasledujúcim programom: 1.
Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Súd nanovo
zvolá schôdzu veriteľov po zlepšení epidemiologickej situácie.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
Mgr. Ing. Nikola Lukáčová, vyšší súdny úradník
K001864
Spisová značka: 6K/47/2013
Súd ruší z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení (zákaz vychádzania) schôdzu veriteľov úpadcu:
ESCONA Trading s.r.o., so sídlom Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, IČO: 00 896 624, zvolanú na: 15.01.2021 o
09:00 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená 22, v miestnosti č.dv. 105b s nasledujúcim programom: 1.
Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Súd nanovo
zvolá schôdzu veriteľov po zlepšení epidemiologickej situácie.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2021
Mgr. Ing. Nikola Lukáčová, vyšší súdny úradník
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K001865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchánek Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 8694 / 34, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1973
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/78/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/78/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Emil Suchánek, dát. nar. 30.12.1973, trvale bytom Poľnohospodárska
8694/34A, 821 07 Bratislava, týmto podaním v zmysle ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K001866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klučiar Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátsky Grob 0, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/373/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/373/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Rudolf Klučiar, nar. 23.06.1953, trv. bytom Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, okr.
Senec, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých manželkou dlžníka, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“),
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. §
167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Rudolf Klučiar,
nar. 23.06.1953, trv. bytom Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, okr. Senec, končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz dlžníka Rudolf Klučiar, nar. 23.06.1953, trv. bytom Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, okr.
Senec, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje. Zároveň oznamujem, že dlžník v novembri 2020 zomrel.

K001867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, ruší v celom rozsahu svoj oznam zverejnený v Obchodnom vestníku č. 5/2021 z 11.1.2021 pod
č. K000937 z dôvodu chyby v popise predmetu ponukového konania.

11.1.2021
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K001868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brunclíková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 2000 / 3, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2020 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Kristína Brunclíková, nar. 7.2.1986, Pri kríži 2000/3,
84102 Bratislava, (ďalej len Dlžník), v zmysle ustanovenia § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) ponúka na
predaj v prvom ponukovom konaní na postúpenie za odplatu peňažnú pohľadávku dlžníka, ktorú tvorí súpisová
zložka majetku č. 3 uvedená v súpise majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 3.09.2020 pod
č. K066403:
p.č. druh
3

súpisová
hodnota
Nevyplatený vyrovnací podiel vo výške 10 222,80 € v obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. IČO 10222,80 €
46162089.
Dlžník: BEAUTY SERVICE, s.r.o., Pri kríži 3, 841 02 Bratislava , IČO 46162089.
Právny dôvod vzniku: Nevyplatený vyrovnací podiel podľa ustanovení § 150 ods. 1 a ods. 2, § 61 ods. 1, 2 a
3 Obch. Z. a čl. V ods. 1 písm. g) úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti BEAUTY SERVICE s.r.o.
z 5.4.2013 z dôvodu zrušenia účasti spoločníka (dlžníka) v spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o., IČO
46162089 podľa §148 ods. 1 a 2 Obch. Z.z.
popis

Peňažná
pohľadávka

(ďalej len „Pohľadávka“).
Podmienky ponukového konania:
1. Pohľadávka sa ponúka na postúpenie bez tiarch na nich viaznucich, aj s príslušenstvom a všetkými
právami s nimi spojenými.
2. Správca nezodpovedá za vymožiteľnosť Pohľadávky.
3. Správca nezodpovedá za úplnosť a správnosť príslušných dokladov k Pohľadávke, najmä riadnej účtovnej
závierky k 31.12.2019 a Spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti BEAUTY SERVICE, s.r.o. .
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.
5. Záujemca o Pohľadávku musí doručiť svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v zalepenej obálke s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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viditeľným označením "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA" alebo do elektronickej schránky
správcu cez portál slovensko.sk s predmetom správy "32K/152/2020 S1548 CENOVÁ PONUKA". Ponuka
musí byť doručená správcovi najneskôr do 13:00 v desiaty deň od zverejnenia tohto oznamu.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu
SK09 8330 0000 0023 0150 2150 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX pred ukončením lehoty na predkladanie
ponúk.
Rozhoduje len najvyššia ponúknutá kúpna cena za Pohľadávku.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Ponuka musí obsahovať:
o jednoznačný návrh cenovej ponuky za Pohľadávku v EUR,
o označenie záujemcu pri záujemcovi fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu
prípadne jeho IČO a DIČ, ak je pridelené; pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo
a IČO a DIČ,
o dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby a v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej
štatutárneho orgánu v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť,
o telefónne číslo a emailová adresa záujemcu,
o bankový účet záujemcu;
o doklad o úhrade zálohy na kúpnu cenu.
Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná a nemožno ju po uplynutí
termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Na ponuku, ktorá nebude doručená v stanovenej lehote, sa nebude prihliadať, ani keby bola podaná na
odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že jeden záujemca predloží viac ponúk na
ten istý predmet speňaženia, na jeho ponuky sa nebude prihliadať.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa nebude prihliadať.
Výsledok ponukového konania oznámi správca len záujemcovi s najvyššou ponukou, a to do troch dní od
uplynutia lehoty desať dní od skončenia ponukového konania, počas ktorej má dlžníkov príbuzný
v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na záujemcom uvedený bankový účet do 15 dní
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok, správca je oprávnený uplatniť voči takémuto záujemcovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny.
Ak niektorá z oprávnených osôb podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 1 ZKR alebo podľa § 167r ods. 2 ZKR, správca ponukové
konanie zruší, resp. odmietne všetky ponuky podané v rámci ponukového konania a vráti zložené zálohy.
Správca si vyhradzuje zrušiť ponukové konanie v prípade, že Pohľadávka v priebehu ponukového konania
zanikne.

Upozornenie:
Súčasťou zmluvy o postúpení Pohľadávky bude i záväzok postupníka stať sa účastníkom vo všetkých otvorených
súdnych konaniach namiesto postupcu, resp. správcu ako navrhovateľa.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým
posudkom.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR má dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní alebo
za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania
alebo predloženia ponuky veriteľom.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkanej Pohľadávky a podmienok ich postúpenia si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu na tel. č. 0917 143 361, príp. mailom na adrese spravca1584@gmail.com, alebo osobne
v kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob vo vopred dohodnutom čase.
11.1.2021

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

K001869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sloboda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námesite 7770/10 A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Račianska 24 E, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/380/2020 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/380/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca konkurznej podstaty JUDr. Alexandra Karlíková, so sídlom Račianska 24 E, 831 02 Bratislava, číslo
správcu S 1686 v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamujem zrušenie konkurzu úpadcu Marian
Sloboda, Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod
spisovou značkou 27OdK/380/2020 nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K001870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej zložky: 1
Druh súpisovej zložky: obchodný podiel dlžníka v spoločnosti
Opis súpisovej zložky: obchodný podiel dlžníka v spoločnosti MIREC spol. s r.o., Viničná 55, 92555 Vinohrady
nad Váhom, IČO: 46178279, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trnava, oddiel Sro,
vložka číslo 27557/T, spoločnosť s ručením obmedzeným, veľkosť obchodného podielu a rozsah splatenia vkladu:
5000,00 eur, podiel na imaní spoločnosti: 100%
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,00 eur
Deň zápisu: 11.1.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci dlžníkovi

Číslo súpisovej zložky: 2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky: hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky: osobné motorové vozidlo Volvo C30, ečv: BA-988VL, VIN: YV1MK204292139069, osobné
motorové vozidlo, hatchback, kategória M1,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 800,00 eur
Deň zápisu: 11.1.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci dlžníkovi

Číslo súpisovej zložky: 3
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť
Opis súpisovej zložky: rodinný dom, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1378, vedenom pre katastrálne územie
Lozorno, pozemok je vo vlastníctve tretej osoby, nehnuteľnosť je podľa vyhlásenia dlžníka v neobývateľnom
stave- zrúcanina,
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
Deň zápisu: 11.1.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi

K001871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 9608/55, - Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/376/2020 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/376/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K001872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šťovíček Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1974
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Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/423/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/423/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jiří Šťovíček, nar. 20.06.1974, trvale bytom
Radvanská 6839/7A, 811 01 Bratislava- Staré Mesto (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. §
167n 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“) vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj časti majetku
dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria hnuteľné veci uvedené v súpise všeobecnej podstaty majetku, a to:
Majetok - hnuteľné veci
Opis súpisovej zložky majetku
Číslo
súpisovej
Približný
zložky
Popis
dátum
majetku
výroby

Zápis do súpisu

Spoluvlastnícky
Stav opotrebovanosti
podiel dlžníka

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

1

Elektrická kolobežka
zn.
JDBug
Fa,
modročierna,
rok rok 2017
výroby 2017, nosnosť
do 100 kg, ES112

nefunkčná,
elektromotor

1/1

14.09.2020 § 167h ZKR 50,00 €

2

Ipad Apple air mini,
rok 2012
Wifi 16 GB

primeraný veku, slabšia
výdrž batérie, chýba
1/1
nabíjačka, poškriabaný,
popraskaný

14.09.2020 § 167h ZKR 70,00 €

3

Tenisové rakety
Babolat,
bielomodročierne

značne
opotrebené,
1/1
poškriabané na rámoch

14.09.2020 §167h ZKR 10,00 €

zn.
rok 2015

pokazený

SPOLU

130,00 €

(ďalej len „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 191/2020 dňa 05.10.2020.
Podmienky 3. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod
číslom súpisovej položky č. 1- 3.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, v zalepenej
obálke s označením „Konkurz 27OdK/423/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, s tým
že posledným dňom pre doručenie záväznej ponuky je desiaty (10-ty) kalendárny deň do 15:00 hod.
tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy o ktorý má záujemca záujem, navrhovanú kúpnu cenu,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, kontaktné údaje:
telefónne číslo a email. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu
dokladu totožnosti. V podanej ponuke musí byť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi. Rovnako musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu
známy stav Majetku a vo vzťahu k Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá ponúknutá kúpna cena, a že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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si je vedomý, že Majetok nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového
konania budú z ponukového konania vylúčené.
8. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK36 1100 0000 0029 4909 0662, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Šťovíček-27OdK/423/2020 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
9. Informácie o Majetku môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082, alebo +421910 703
676 v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Všetky náklady spojené s prevodom Majetku
znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
12. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa
započítava na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od
ponuky odstúpi záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového
konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude
ďalej ponúkať na predaj.
13. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K001873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rodný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2985/12, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/154/2020 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/154/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, IČO: 43 045 413, so sídlom Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, týmto ako
správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Rodný, nar. 25.02.1971,
trvale bytom Dopravná 2985/12, 831 06 Bratislava, vedenej Okresným súdom Bratislava I pod spis. zn.
32OdK/154/2020, v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
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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oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Rodný, nar. 25.02.1971, trvale bytom Dopravná
2985/12, 831 06 Bratislava, z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Miroslav Rodný, nar. 25.02.1971, trvale bytom Dopravná 2985/12, 831 06 Bratislava, zrušuje.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K001874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pillár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadunajská cesta 1190 / 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1957
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/382/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/382/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPISU MAJETKU
Všeobecná podstata
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jozef Pillár, nar. 27. 05. 1957, trv. byt. Zadunajská cesta 1190/1, Bratislava, č. k.
27OdK/382/2020 v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 705, kat. územie: Marianka, obec MARIANKA, okres Malacky
Pozemky:
P.č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera v m2
LV Okres, Obec, Kat. územie
1
651/5
orná pôda
1128
705 Malacky, MARIANKA, Marianka
2
651/ 6
orná pôda
1096
705 Malacky, MARIANKA, Marianka
Súpisová hodnota

·
·

Spoluvl. podiel
3/40
3/40

Hodnota v €
50,00
50,00
100,00

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 11.01.2021
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K001875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lamošová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalviová 877 / 34, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/260/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/260/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Monika Lamošová, narodená dňa 15.09.1976, trvale bytom Šalviová 877/34, 821
01 Bratislava, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1
Zákona, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Monika Lamošová,
narodená dňa 15.09.1976, trvale bytom Šalviová 877/34, 821 01 Bratislava, končí. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Monika Lamošová, narodená dňa 15.09.1976, trvale bytom
Šalviová 877/34, 821 01 Bratislava, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.

K001876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ozorák Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teslova 16 / 13, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/123/2020 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/123/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Oľga Karásková, správca dlžníka: Augustín Ozorák, nar. 4.2.1977, trvale bytom Teslova 16/13, 821 02
Bratislava týmto v zmysle ustanovenia 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
1. nehnuteľnosť: pozemok reg. „C“ parc. č. 15198/7, druh pozemku: záhrada o výmere 53 m2, nachádzajúca
sa v SR, v okrese Bratislava II, obci BA – m.č. Ružinov, k.ú. Ružinov, zapísaný Okresným úradom
Bratislava, katastrálnym odborom na LV č. 6435, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/3, súpisová
hodnota: 2.650,- €
JUDr. Oľga Karásková, správca

K001877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rumanovská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 3216/29, 851 05 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/480/2020 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/480/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Eva Rumanovská, nar. 4.8.1953, trv. bytom Topoľčianska 3216/29, Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Rumanovská, nar. 4.8.1953, trv.
bytom Topoľčianska 3216/29, Bratislava, končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka
Eva Rumanovská, nar. 4.8.1953, trv. bytom Topoľčianska 3216/29, Bratislava, v zmysle § 167v ods. 1
Zákona zrušuje.

K001878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá metropolitná, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kladnianska 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 961 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
Prvá metropolitná, s.r.o.,
so sídlom: Kladnianska 20, 821 05 Bratislava, IČO: 35 961 341
konkurz vyhlásený uznesením OS BA I zo dňa 13.05.2015, č.k. 8K/50/2014
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej v texte
len „ZKR“/

Miesto konania:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (priestory objektu Vienna Gate, 14. posch.,
nebytový priestor č. A 261)
Deň konania:

11.01.2021 (pondelok)

Čas konania:

10:30 hod.

Zvolávateľ zasadnutia:

JUDr. Marek Piršel, správca

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje člen veriteľského výboru svoju prítomnosť):

1. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava – v zast. Mgr. Lucia Fuksová na
základe poverenia č. 092/2019/SR zo dňa 19.11.2019

...............................................
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

93

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava – v zast. JUDr. Jozef Kocúr na základe
poverenia zo dňa 29.10.2020

...............................................

3. Bratislavská dražobná, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava – v zast. Studio Legale, s.r.o. na základe
generálneho splnomocnenia zo dňa 16.11.2017, v zast. Mgr. Jozef Obert - konateľ

...............................................

4. JUDr. Marek Piršel, správca

.................................................

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Záver.

1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení schôdze veriteľov. Otvorenie zasadnutia veriteľského
výboru vykonal a prítomných privítal JUDr. Marek Piršel, správca, pričom prítomných poučil o ich právach
a povinnostiach podľa príslušných ZKR.

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úpadcu vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe jeho predsedu. Správca
navrhol za predsedu veriteľského výboru zvoliť veriteľa Bratislavská dražobná a.s.

Hlasovanie:

počet veriteľov:

ZA
3

PROTI
0

ZDRŽALO SA
0

Prijaté uznesenie:

Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor schvaľuje a volí 100 % hlasov prítomných členov
veriteľského výboru za predsedu veriteľského výboru prítomného člena veriteľského výboru –
Bratislavská dražobná a.s.

3.

Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomného za účasť a upovedomil ho o skutočnosti, že zápisnicu zo zasadnutia
veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia odpis
zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný
zabezpečiť zverejnenie zápisnice ako aj prijatého uznesenia zákonným spôsobom v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR
v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 10:40 hod.

JUDr. Marek Piršel, správca

K001879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baliar Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernikova 21, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/412/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/412/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 ZoKR správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty. Do súpisu konkurznej podstaty
nebol zapísaný žiaden majetok, nakoľko doposiaľ správca žiaden majetok postupom uvedeným v ustanovení §
166i ods. 1 ZoKR nezistil. Správca zisťoval majetok najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Iné šetrenia, vrátane pomerov dlžníka, ktoré môžu mať
vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako nákladov konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov, alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Podnet môžu veritelia podať
písomne na adresu správcu do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o zverejnení súpisu konkurznej
podstaty.

K001880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APM Automotive Protection M, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marcheggská cesta 63 / 0, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 076 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zrušení termínu prvej schôdze veriteľov

JUDr. Michaela Voleková, správca so sídlom kancelárie: Trnavská 27, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 1518,
ako správca úpadcu: APM Automotive Protection M, s.r.o., so sídlom Marcheggská cesta 63, 900 31 Stupava,
IČO: 47 076 186 touto cestou ruším termín prvej schôdze veriteľov na deň 18.01.2021 (pondelok) so
začiatkom o 11.00 hod. v kancelárii správcu: Trnavská 27, 831 04 Bratislava (3. poschodie).

Za aktuálnej situácie vzhľadom na obmedzujúce opatrenie zákazu vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára
2021, ako aj vzhľadom na odporúčania kompetentných orgánov v danom konkurznom konaní, nemožno
realizovať schôdzu veriteľov prezenčne za účasti veriteľov, nakoľko nemožno spravodlivo očakávať, aby sa na
danú schôdzu dostavili veritelia a tým porušili obmedzujúce opatrenia. Zároveň by mohlo dôjsť aj k porušeniu
zásad vyplývajúcich z práva na spravodlivý proces (najmä prístupu k spravodlivému konaniu a uplatnenia práv)
voči tým veriteľom, ktorí by sa nezúčastnili takejto schôdze.

O novom termíne prvej schôdze veriteľov budem infomovať v Obchodnom vestníku a v prípade
pretrvávajúceho stavu prísnych obmedzujúcich opatrení (napr. v prípade predĺženia obmedzenia pohybu
po 24.01.2021) zvážim realizáciu schôdze veriteľov aj formou elektronických prostriedkov, o čom
budem rovnako informovať v Obchodnm vestníku.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K001881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homlitašová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sološnica 48, 906 37 Sološnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/28/2020 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/28/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov

Súpisová
hodnota [EUR]

Výťažok zo
Majetok tretej
Stav
Zabezpečenie
speňaženia [EUR]
osoby

osobné motorové vozidlo zn. Toyota
600.00
Avensis 2.0 Linea Sol r. v. 1998

Nie

K001882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konventná 630 / 14, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1948
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/309/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, správca dlžníka: Milan Polák,
nar. 04.04.1948, bytom Konventná 630/14, 811 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1
ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Polák, nar. 04.04.1948, bytom
Konventná 630/14, 811 03 Bratislava, zrušuje.
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K001883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemen Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rőntgenova 1176 / 2, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1960
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/36/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/36/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 23.10.2020, sp. zn. 4OdK/36/2020, bol na majetok dlžníka:
Peter Kelemen, narodený 10.01.1960, trvale bytom: Röntgenova 1176/2, 851 02 Bratislava, obchodné meno:
Peter Kelemen, miesto podnikania: Röntgenova 1176 / 2, 851 02 Bratislava, IČO: 46 416 901 (ďalej v texte aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„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. 210/2020, deň vydania: 30.10.2020.

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

K001884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva VIRÁGOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/63/2020S1491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/63/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Eva VIRÁGOVÁ, nar. 15.08.1968, Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05
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Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 33OdK/63/2020 týmto oznamuje,
že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v
spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.
Mgr. Martin Pohovej, správca

K001885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej ŠAJÁNEK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 1049/1, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/166/2020 S1491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/166/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Andrej ŠAJÁNEK, nar. 16.11.1975, Budatínska 1049/1, 851 05
Bratislava (ďalej len "Dlžník"), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
27OdK/166/2020 týmto oznamujem, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel
popierania pohľadávok podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32
ods. 19 ZKR na účet v Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.
Mgr. Martin Pohovej, správca

K001886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nevrlová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2969 / 86, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/126/2020 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/126/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 23.10.2020, č.k. 33OdK/126/2020, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 220/2020 zo dňa 13.11.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zdena Nevrlová,
nar. 08.01.1968, trvale bytom Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, štátna občianka SR. Týmto uznesením
som bol ustanovený do funkcie správcu.
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“ V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca do 60 dní od
vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé
doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Zdena Nevrlová, nar. 08.01.1968, trvale bytom
Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, že nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K001887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Piecka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 2241/2, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/414/2020 S1491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/414/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Peter Piecka, nar. 28.12.1974, trvale bytom Bratislava - Dúbravka v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/413/2020 týmto oznamujem, že v
konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v
spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.
Mgr. Martin Pohovej, správca

K001888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Mrvečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/53/2020 S1491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Jaroslav Mrvečka, nar. 31.01.1988, Lermontova 911/3, 811 05
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4OdK/53/2020 týmto oznamujem,
že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v
spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu vedený v
Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.
Mgr. Martin Pohovej, správca

K001889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Belko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 36, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Pohovej
Sídlo správcu:
Nám. slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/511/2020 S1491
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/511/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martin Pohovej, správca dlžníka: Matej Belko, nar. 08.05.1983, trvale bytom Poľnohospodárska 36, 821
07 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 27OdK/511/2020 týmto
oznamujem, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok
podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na
účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK40 1100 0000 0029 3745 3403.

Mgr. Martin Pohovej, správca

K001890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Janáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/352/2020 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/352/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Bratislave, dňa 11.01.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K001891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Janáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltská 5172/5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/352/2020 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca dlžníka Valéria Janáková, nar. 27.03.1960, trvale bytom Baltská 5172/5,
Bratislava (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 11.01.2021
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K001892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: T Fuel Co., s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 8 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 014 609
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/28/2020 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/28/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia Zástupcu veriteľov zo dňa 11.01.2021
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T Fuel Co., s. r. o.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava
IČO: 50 014 609

Miesto konania:

Kancelária správcu P-V, k.s., Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava

Dátum konania: 11.01.2021, o 9:30

Program:

1. Pučenie zástupcu veriteľov o jeho právach a povinnostiach
2. Záver

Správca:

P-V, k.s., správca

Zástupca veriteľov:

P.M.I.R., s.r.o., Prumyslova 1472/11, Praha, ČR. IČO: 241 55 896

Správca v zákonnej lehote zvolal schôdzu zástupcu veriteľov, prítomný zástupca veriteľov spoločnosť
P.M.I.R., s.r.o.

1. Správca poučil zástupcu veriteľov o jeho právach a povinnostiach.

-

Správca týmto ústne poučuje zástupcu veriteľa o jeho právach a povinnostiach.

-

Zástupca veriteľov k uvedenému nemá žiadne otázky

2. Záver

Schôdza ukončená o 09:45 hod.

V Bratislave, dňa 11.01.2021

Zápisnicu spísal:
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................................................
JUDr. Peter Valachovič

Zástupca veriteľov:

................................................
P.M.I.R., s.r.o.
Michaela Sivok, konateľ

K001893
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
(en) Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. 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"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao 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. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 (ďalej len
„Nariadenie“) ako správca dlžníka AG PLAY, s.r.o., so sídlom ul. 29 augusta 36/A, 811 09 Bratislava, IČO:
36 778 150, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
27R/2/2020 zo dňa 29.12.2020 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka a za správcu bola ustanovená spoločnosť
P-V, k .s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Toto uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2021.
According to the Regulation of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th of May 2015
(hereinafter reffered to as „Regulation“), as the trustee of the debtor AG PLAY, s.r.o., seated at ul. 29 augusta
36/A, 811 09 Bratislava, ID: 36 778 150 (hereinafter reffered to as „Debtor“), I am obligated to inform you that
with the resolution of the District Court of Bratislava I, proc. No. 27R/2/2020 dated on 29th of December 2020 was
permited restructuring on the Debtor and the trustee P-V, k.s., seated at Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava,
Slovak republic was appointed. This resolution became valid and enforcable on 08th of January 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácii
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu na adrese: P-V, k.s., so sídlom
kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názor a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí
v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade
s Nariadením – kapitola IV. Nariadenia. Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej
pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné
právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring
in one original to the trustee of the restructuring, at the adress: P-V, k.s, seated at Plynárenská 3D, 821 09
Bratislava, Slovak republic. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
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form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found
on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile
or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation
– Chapter IV. of Regulation. A creditor shall send copies of any documents and state the nature of his claim, the
date of its creation and its amount, as well as whether you in connection with his claim claims the priority right,
secured in rem or reservation of ownership, and on what property is that the guarantee applies.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za
správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
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.
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 Bratislave, dňa 11.01.2021
In Bratislava, on 11th of January 2021
P-V, k.s., správca
P-V, k.s., trustee

K001894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Priechodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astronomická 3220/3, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1952
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2020/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Daniela Priechodská, nar. 10.02.1952,
Astronomická 3220/3, 821 02 Bratislava, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu
o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
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Číslo súpisovej zložky: 2
Dátum zápisu: 05.01.2021
Popis: Finančná hotovosť
Súpisová hodnota: 190,70 €
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR

Bratislava, 11.01.2021
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K001895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Hipszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 1900/2, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/440/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/440/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka 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 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.

K001896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Altener s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 17, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 724 297
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj súboru majetku úpadcu:
Vyhlasovateľ INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Altener s.r.o., so sídlom Palárikova 17, 811 04
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, IČO: 36 724 297 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
ponúka v I. kole ponukového konania na predaj majetok Úpadcu – súbor hnuteľných vecí, ktorých súpis bol
zverejnený v OV č. 15/2020 dňa 23.01.2020 pod poradovým číslom 1 až 14 v časti A: HNUTEĽNÉ VECI, a to
konkrétne:
Súpisová hodnota za 1 Počet
kus
kusov
44 EUR
1
450,84 EUR
1
207,06 EUR
2

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

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

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

1

178,50 EUR

1

132,60 EUR

2

238,68 EUR

1
5
1
1

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

1

55,08 EUR

1
1
1

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

hodnota

(ďalej súbor hnuteľných vecí pod poradovým číslom 1 až 14 len „predmet ponuky“), a to za najvyššiu ponuku
(ponúknutú kúpnu cenu za celý súbor, t.j. za položky 1 až 14 spolu). Lehota na predkladanie ponúk je do
29.01.2021 do 15:00 hod. Písomnú ponuku vyhotovenú v slovenskom jazyku je potrebné doručiť (osobne alebo
poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: INSOLVENCY GROUP, k.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, s označením: “KONKURZ sp. zn. 8K/39/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ.“
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno e-mailom na: office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 11.01.2021
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K001897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Róth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 485/1, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1975
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/515/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/515/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27OdK/515/2020 zo dňa: 18.11.2020, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 234/2020 zo dňa 04.12.2020, Okresný súd Bratislava I ustanovil správcu konkurznej
podstaty: Consilior Insolvency, k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, v konkurznom konaní dlžníka – Alexander
Róth, nar.: 31.10.1975, trvale bytom: Lipová 485/1, 900 43 Hamuliakovo.

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

108

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

Consilior Insolvency k.s., správca úpadcu – Alexander Róth, nar.: 31.10.1975, trvale bytom: Lipová 485/1, 900
43 Hamuliakovo, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť aj na tel. č. 02/ 65 444 444.

Consilior Insolvencky k.s.
správca

K001898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kuchtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelovo nám. 1174/9, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
príslušná kancelária: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/266/2020 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/266/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka 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 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.

K001899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5113 / 37, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/247/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/247/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Jozef Szabó, trvale bytom Dudvážska 5113/37, 821 07 Bratislava,
narodený: 01.08.1956 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), uverejňuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I. Predmet konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom verejného ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny majetku dlžníka.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 225/2020 zo dňa
23.11.2020, a to pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo značky DAEWOO Nubira, EČ BA398FC, VIN: KLAJF696EWK186597,
druh karosérie: AA sedan, červená farba, kategória M1, rok výroby 1999, súpisová hodnota 380,- €
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO
– meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti)
a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa nestanovuje, avšak prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov
na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK9883300000002700990489
číslo účtu: 2700990489/2010
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom - meno, priezvisko (obchodné meno) a nasledujúci text: " 27OdK/247/2020 S1800 – Jozef Szabó –
záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "27OdK/247/2020 S1800 - konkurz na majetok dlžníka Jozef Szabó – ponukové
konanie na predaj hnuteľnej veci – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do
kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 10-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne
označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani
dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka
zo súťaže vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v
ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše úradný záznam, ktorý
založí do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného
zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom
vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca
bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych
nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať
účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),
ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať na adrese elektronickej pošty kubikova@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať
úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K001900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhumenský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 1145, 908 75 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/269/2020 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/269/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834: Róbert Záhumenský, narodený:
25.08.1975, trvale bytom Veľké Leváre 1145, 908 75 Veľké Leváre, Slovenská republika, týmto oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Zároveň správca oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné
nahliadnuť v kancelárii na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, každý pracovný deň v úradných hodinách. Je
potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom: winklerova@agbr.sk
V Nitre, dňa 11.01.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca dlžníka
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K001901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nitonová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 8956/5, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/268/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/268/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok
podliehajúci konkurzu, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Edita Rieglová, správca

K001902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Görög
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonec 78, 900 87 Jablonec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/29/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/29/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Štefan Görög, narodený 17.08.1979, trvale bytom Jablonec 78, 900
87 Jablonec týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), uverejňuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I. Predmet konania
Predmetom verejného ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny majetku dlžníka.
Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 233/2020 zo dňa
3.12.2020, a to pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA 1U STAVUX01FM5, EČV: PK204BL, VIN:
TMBCX41U222584183, druh karosérie: AA sedan, tmavomodrá metalíza, kategória M1, rok výroby 2001, od
21.5.2020 dočasne vyradené vozidlo z evidencie - osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s EČV uložené na
ORPZ ODI Pezinok, súpisová hodnota 200,- €,
II. Záväzná ponuka
Záujemca je povinný vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (FO
– meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, PO – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti)
a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.
Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa nestanovuje, avšak prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov
na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK9883300000002700990489
číslo účtu: 2700990489/2010
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom - meno, priezvisko (obchodné meno) a nasledujúci text: " 4OdK/29/2020 S1800 – Štefan Görög –
záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "4OdK/29/2020 S1800 - konkurz na majetok dlžníka Štefan Görög – ponukové konanie
na predaj hnuteľnej veci – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie
správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 10-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie
správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené
obálky nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník
môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku.
IV. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu.
Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka
zo súťaže vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v
ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa
opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O vyhodnotení súťaže správca spíše úradný záznam, ktorý
založí do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného
zamestnanca.
V. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom
vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca
bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže.

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

113

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady. Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych
nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať
účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž),
ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať na adrese elektronickej pošty kubikova@akmisik.sk. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať
úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K001903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hricková Brazdovičová Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6154/28, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/426/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/426/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Barbora Hricková Brazdovičová, nar. 27.03.1982, IČO 40962946,
Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) oznamuje nasledovné:
V zmysle § 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.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Barbora Hricková
Brazdovičová, nar. 27.03.1982, IČO 40962946, Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Barbora Hricková
Brazdovičová, nar. 27.03.1982, IČO 40962946, Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava zrušuje.
V Bratislave, dňa 11.1.2021
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K001904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajnoha Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 371 / 18, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/447/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/447/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Štefan Rajnoha, nar. 12. 06. 1957, trv. byt. 1. mája 371/18, Svätý Jur,
okr. Pezinok, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 11.1.2021 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K001905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Juliána
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 3514/11C, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2020 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Juliána Horváthová, nar. 10.04.1956, trvale bytom Hany Meličkovej
3514/11C, 841 05 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 11.1.2021 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K001906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molčanová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/259/2020 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/259/2020
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32OdK/259/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Michal Urban, so sídlom kancelárie Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava, IČO: 51 054 787, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Molčanová, nar. 08.06.1975, Jiráskova 1001 / 2, 851 01 Bratislava týmto
v zmysle ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Hnuteľné veci
Por.
rok
popis hnuteľnej veci
č.
výroby
Mobilný telefón: Huawei
1.
neznáme
P10 Selfie
Mobilný telefón:
Sony
2.
neznáme
Ericsson M600i
Mobilný telefón:
Sony
3.
neznáme
Ericsson W580i
Spolu súpisová hodnota

·
·

miesto kde
nachádza
Používaný, funkčný, vady: prasknuté
Jiráskova 1001 /
neznáme neznáme
predné sklo
Bratislava
Jiráskova 1001 /
Používaný, funkčný,
neznáme neznáme
Bratislava
Jiráskova 1001 /
Používaný, funkčný,
neznáme neznáme
Bratislava
100,00,- €
stav opotrebovanosti

VIN č.

Ev. č.

sa

vec hodnota v
€
2, 851 01
50,00
2, 851 01
2, 851 01

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 11.01.2020
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167h ods. 1 ZKR

Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K001907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florián Kalmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 231/6, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/393/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/393/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Úpadca nemá žiadny majetok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K001908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Florián Kalmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 231/6, 900 45 Malinovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/393/2020 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/393/2020
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27OdK/393/2020
Súpis oddelenej podstaty

Úpadca nemá žiadny majetok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K001909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Poradov Typ
é číslo súpisovej
majetku položky

1.

2.

3.

Popis
Katastráln List
Číslo
Druh
Výmer Spoluvlastníck Hodnot
nehnuteľnosti
e územie vlastníctv parcely pozemku a
y
a
a zabezpečovacieh
a
(m2)
podiel
na majetku
o práva
nehnuteľnosti v EUR

nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl.podiel
vl.č.1
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl.podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M

1584

9276

Orná
pôda

3929

2935

3929

6307

591

Dátum
Dátum
a dôvod a dôvod
zapísania vylúčeni
majetku a
do súpisu majetku
11.01.202
0
majetok
dlžníka

7/208

3,98

Lesný
1468
pozemok

7/72

42,81

11.01.202
0
majetok
dlžníka

Lesný
374
pozemok

7/72

10,91

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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4.

5.

6.

7.

8.

ra na spoluvl.podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl.podiel v
prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl. podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl.podiel
vl.č.2
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
záložného práva č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvl.podiel
vl.č.1
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky – 330/04
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
zál.práva
č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvlastnícky
podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

3929

6428

Lesný
97
pozemok

7/72

2,83

11.01.202
0
majetok
dlžníka

3929

6429

Lesný
1169
pozemok

7/72

34,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka

3931

9655/1

Orná
pôda

267

7/72

25,96

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5714

9277

Orná
pôda

737

7/208

4,96

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5305

9493

Orná
pôda

590

7/72

11,47

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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9.

10.

11.

12.

Malacky,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
zál.práva
č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvlastnícky
podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia o určení
zál.práva
č.
606/350/58578/04/M
ra na spoluvlastnícky
podiel
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Malacky,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„C“ evidované na
kat. mape
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„C“ evidované na
kat. mape
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
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Deň vydania: 14.01.2021

5305

9654

Orná
pôda

500

7/72

12,15

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5305

9655/90 Orná
0
pôda

309

7/72

7,51

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

4929/3

Lesný
768
pozemok

7/3138

0,51

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

4929/4

Lesný
772
pozemok

7/3138

0,52

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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13.

14.

15.

vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva

Konkurzy a reštrukturalizácie

5677

3207/2

Trvalý
trávny
porast

5677

3208/2

Lesný
2
pozemok

5677

3208/3

Deň vydania: 14.01.2021

20638 7/3138

11,51

11.01.202
0
majetok
dlžníka

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

Lesný
14421 7/3138
pozemok

9,65

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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16.

17.

18.

v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5677

3208/4

Lesný
46009 7/3138
pozemok

30,79

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

3208/5

Lesný
2784
pozemok

7/3138

1,86

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

3209/3

Lesný
1402
pozemok

7/3138

0,94

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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19.

20.

21.

Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5677

3209/4

Lesný
11787 7/3138
pozemok

7,89

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

3209/5

Lesný
1550
pozemok

1,04

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

6998/3

Lesný
38109 7/3138
pozemok

25,50

11.01.202
0
majetok
dlžníka

7/3138
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22.

23.

24.

25.

Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5677

6998/4

Lesný
15071 7/3138
pozemok

10,09

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

6998/5

Lesný
39780 7/3138
pozemok

26,62

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

6998/6

Trvalý
trávny
porast

16,89

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

7293

Lesný
2068
pozemok

1,38

11.01.202
0
majetok
dlžníka

25236 7/3138

7/3138
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26.

27.

28.

urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
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Deň vydania: 14.01.2021

5677

7299

Lesný
755
pozemok

7/3138

0,51

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

7522

Trvalá
trávny
porast

1047

7/3138

0,58

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5677

7084/1

Trvalá
trávny
porast

2697

7/3138

1,50

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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29.

30.

vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR
Nehnuteľnos Pozemok
je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného územia
obce, parcely reg.
„E“ evid. na mape
urč. Operátu
Záložné
právo
zriadené na základe
rozhodnutia
č.
100665112/2017,
vyk. dňa 28.04.2017,
práv.
dňa
15.05.2017
o zriadení daňového
záložného
práva
v prospech
oprávneného:
Daňový
úrad
Bratislava,
Ševčenkova
32,
Bratislava,
výška
zabezpečenej
pohľadávky
903,08EUR

Konkurzy a reštrukturalizácie

5677

7805/1

Trvalá
trávny
porast

3121

5677

8921

Zastavan 43
á plocha
a
nádvorie

Deň vydania: 14.01.2021

7/3138

1,74

11.01.202
0
majetok
dlžníka

7/3138

0,02

11.01.202
0
majetok
dlžníka

K001910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Majeri 641 / 28, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1948
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/384/2020 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/384/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradov Typ
é číslo súpisovej
majetku položky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Popis
Katastráln List
Číslo
Druh
Výmer Spoluvlastníck Hodnota
Dátum
Dátum
nehnuteľnos e územie vlastníctv parcely pozemku a
y
nehnuteľnost a dôvod a dôvod
ti
a
(m2)
podiel
na i v EUR
zapísania vylúčeni
nehnuteľnosti
majetku a
do súpisu majetku
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
5636
2430/5 Orná
22670 7/3138
10,11
11.01.202
ť
umiestnený
pôda
0
mimo
majetok
zastavaného
dlžníka
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
5636
2430/7 Orná
1251
7/3138
0,56
11.01.202
ť
umiestnený
pôda
0
mimo
majetok
zastavaného
dlžníka
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného

5636

2478/2

Orná
pôda

34275 7/3138

15,29

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2478/4

Orná
pôda

193

7/3138

0,09

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2575/3

Lesný
142
pozemok

7/3138

0,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2631/4

Lesný
10319 7/3138
pozemok

6,915

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2631/5

Lesný
571
pozemok

7/3138

0,38

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2632/1

Lesný
13444 7/3138
pozemok

8,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované

Konkurzy a reštrukturalizácie

5636

2632/4

Lesný
45104 7/3138
pozemok

5636

5770/13 Orná
pôda

5636

Deň vydania: 14.01.2021

30,18

11.01.202
0
majetok
dlžníka

14939 7/3138

6,66

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5770/14 Orná
pôda

858

7/3138

0,38

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

5770/15 Orná
pôda

204

7/3138

0,09

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8709/2

7/3138

4,03

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8718/32 Lesný
593
pozemok

7/3138

0,40

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8718/34 Lesný
1656
pozemok

7/3138

5636

8718/35 Ostatná
plocha

6721

7/3138

5636

8788/6

620

7/3138

Lesný
6015
pozemok

Orná
pôda

1,11

3,75

0,28

11.01.202
0
majetok
dlžníka

11.01.202
0
majetok
dlžníka

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5636

8789/2

Trvalý
trávny
porast

2635

7/3138

1,47

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8790/5

Trvalý
trávny
porast

408

7/3138

0,23

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

1922

Trvalý
trávny
porast

3366

7/3138

1,88

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2367/10 Lesný
19282 7/3138
1
pozemok

12,90

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

2631/3

Trvalý
trávny
porast

2900

7/3138
1,62

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

3195/1

Trvalý
trávny
porast

17271 7/3138

9,63

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

3195/3

Trvalý
trávny
porast

23883 7/3138

13,32

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

4487/1

Trvalý
trávny
porast

821

0,46

11.01.202
0
majetok
dlžníka

7/3138
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5636

4488/20 Trvalý
2
trávny
porast

4563

7/3138

2,54

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

5670

Trvalý
trávny
porast

327

7/3138

0,18

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

6997/1

Trvalý
trávny
porast

3618

7/3138

2,02

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

6997/2

Lesný
1094
pozemok

7/3138

073

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7298/1

Lesný
1565
pozemok

7/3138

1,05

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7298/2

Trvalý
trávny
porast

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7298/3

Lesný
4945
pozemok

7/3138

3,31

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7475

Trvalý
trávny
porast

7/3138

3,59

11.01.202
0
majetok

122

6434
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34

35.

36.

37.

38.

39.

40.

zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021
dlžníka

5636

7476/1

Trvalý
trávny
porast

122

7/3138

5636

7476/2

Lesný
3367
pozemok

7/3138

0,07

2,25

11.01.202
0
majetok
dlžníka

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7477/1

Lesný
1421
pozemok

7/3138

0,95

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7477/2

Trvalý
trávny
porast

3

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7992/1

Trvalý
trávny
porast

677

7/3138

0,38

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

7992/2

Trvalý
trávny
porast

550

7/3138

0,31

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8388/1

Trvalý
trávny
porast

30268 7/3138

16,88

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.

Konkurzy a reštrukturalizácie

5636

Deň vydania: 14.01.2021

8718/23 Lesný
34527 7/3138
pozemok

23,11

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5636

8790/2

Lesný
36
pozemok

7/3138

0,02

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5978

9268/5

Zastavan 157
á plocha
a
nádvorie

7/208

1,06

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

3206

Trvalý
trávny
porast

3874

7/3138

2,16

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

4386

Trvalý
trávny
porast

151

7/3138

0,08

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

4733

Orná
pôda

2690

7/3138

1,20

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

5671

Trvalý
trávny
porast

403

7/3138

0,22

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

6096

Trvalý
trávny
porast

11329 7/3138

6,32

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5560

6995

Trvalý
trávny
porast

3330

7/3138

1,86

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

6996/1

Trvalý
trávny
porast

13819 7/3138

7,71

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

6996/2

Lesný
3891
pozemok

7/3138

2,60

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7049

Trvalý
trávny
porast

13592 7/3138

7,58

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7092

Trvalý
trávny
porast

10455 7/3138

5,83

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7093

Lesný
4888
pozemok

7/3138

3,27

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7227

Lesný
9452
pozemok

7/3138

6,33

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7234

Lesný
1809
pozemok

7/3138

1,21

11.01.202
0
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021
majetok
dlžníka

5560

7285

Lesný
2147
pozemok

7/3138

1,44

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7286

Lesný
4676
pozemok

7/3138

3,13

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7478/1

Trvalý
trávny
porast

212

7/3138

0,12

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7478/2

Lesný
968
pozemok

7/3138

0,65

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7479/1

Trvalý
trávny
porast

4475

7/3138

2,50

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7479/2

Lesný
4750
pozemok

7/3138

3,18

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7479/3

Trvalý
trávny
porast

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5560

7480/1

Trvalý
trávny
porast

425

7/3138

0,24

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7480/2

Lesný
198
pozemok

7/3138

0,13

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7480/3

Lesný
4
pozemok

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7480/4

Trvalý
trávny
porast

347

7/3138

0,19

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7480/5

Lesný
166
pozemok

7/3138

0,11

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7510/1

Lesný
4388
pozemok

7/3138

2,94

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7510/2

Lesný
18
pozemok

7/3138

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7513

Lesný
363
pozemok

7/3138

0,24

11.01.202
0
majetok
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021
dlžníka

5560

7521

Trvalý
trávny
porast

4906

7/3138

2,74

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7523

Trvalý
trávny
porast

489

7/3138

0,27

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7572

Trvalý
trávny
porast

874

7/3138
0,49

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7574

Trvalý
trávny
porast

482

7/3138

0,27

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7597

Trvalý
trávny
porast

201

7/3138

0,11

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7598

Trvalý
trávny
porast

1877

7/3138

1,05

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7599

Trvalý
trávny
porast

3758

7/3138

2,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5560

7753

Trvalý
trávny
porast

1453

7/3138

0,81

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7802

Trvalý
trávny
porast

341

7/3138

0,23

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7803

Trvalý
trávny
porast

122

7/3138

0,07

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7806

Trvalý
trávny
porast

5913

7/3138

3,30

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7989

Trvalý
trávny
porast

622

7/3138

0,35

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7990

Trvalý
trávny
porast

1687

7/3138

0,94

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7991

Trvalý
trávny
porast

244

7/3138

0,14

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

7993

Trvalý
trávny
porast

101

7/3138

0,06

11.01.202
0
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

136

Obchodný vestník 8/2021

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5560

7994

Trvalý
trávny
porast

173

7/3138

0,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

8386

Trvalý
trávny
porast

3676

7/3138

2,05

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

8387

Trvalý
trávny
porast

727

7/3138

0,41

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

8694

Lesný
7725
pozemok

7/3138

5,17

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

8696

Lesný
1316
pozemok

7/3138

0,88

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

8922

Orná
pôda

1435

7/3138

0,64

11.01.202
0
majetok
dlžníka

5560

9003

Trvalý
trávny
porast

744

7/3138

0,41

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evidované
na
mape
určeného
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

5560

9120

Lesný
2237
pozemok

7/3138

1,50

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7805/8

Zastavan 1446
á plocha
a
nádvorie

14/37656

0,11

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7805/12 Zastavan 985
á plocha
a
nádvorie

14/37656

0,07

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8855/6

Zastavan 575
á plocha
a
nádvorie

14/37656

0,04

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8855/8

Zastavan 26
á plocha
a
nádvorie

14/37656

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

1884

Lesný
18425 14/37656
pozemok

2,06

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

2449

Lesný
1583
pozemok

14/37656

0,18

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

2566

Lesný
798
pozemok

14/37656

0,09

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

2583

Lesný
56639 14/37656
pozemok

6,32

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

4367

6993

Lesný
68753 14/37656
pozemok

7,67

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

6994

Lesný
2505
pozemok

14/37656

0,28

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7034

Lesný
2226
pozemok

14/37656

0,25

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7292

Lesný
86973 14/37656
pozemok

9,70

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7294

Lesný
87038 14/37656
pozemok

9,71

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7295

Lesný
1090
pozemok

14/37656

0,12

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7297

Lesný
1996
pozemok

14/37656

0,22

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7300

Lesný
53208 14/37656
pozemok

5,93

11.01.202
0
majetok
dlžníka
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111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

4367

7511/2

Lesný
25997 14/37656
pozemok

2,90

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

7512

Lesný
4298
pozemok

14/37656

0,48

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8418

Lesný
363
pozemok

14/37656

0,04

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8647/1

Lesný
12530 14/37656
pozemok

1,36

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8702

Lesný
3830
pozemok

14/37656

0,43

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8709

Lesný
75163 14/37656
pozemok

8,38

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8720

Lesný
16818 14/37656
pozemok

1,88

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8852/3

Lesný
211597 14/37656
pozemok

23,60

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8852/10 Lesný
96
3
pozemok

0,01

11.01.202
0
majetok

14/37656

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

140

Obchodný vestník 8/2021

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128

území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
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Deň vydania: 14.01.2021
dlžníka

4367

8852/20 Lesný
7376
3
pozemok

14/37656

0,82

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8853/1

Lesný
3018
pozemok

14/37656

0,34

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8853/2

Lesný
394960 14/37656
pozemok

44,05

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8853/3

Lesný
11
pozemok

14/37656

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8853/4

Lesný
611
pozemok

14/37656

0,07

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8854

Lesný
11326 14/37656
pozemok

1,26

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8855/1

Lesný
54927 14/37656
pozemok

6,13

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8855/2

Lesný
3743
pozemok

14/37656

0,42

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8855/3

Lesný
16904 14/37656
pozemok

1,89

11.01.202
0
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
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Deň vydania: 14.01.2021
majetok
dlžníka

4367

8856/1

Lesný
6101
pozemok

14/37656

0,68

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8856/2

Lesný
2425
pozemok

14/37656

0,27

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8856/3

Lesný
123952 14/37656
pozemok

13,83

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8856/4

Lesný
983
pozemok

14/37656

0,11

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8856/5

Lesný
1333
pozemok

14/37656

0,15

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8924/1

Lesný
19875 14/37656
pozemok

2,22

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

8924/2

Lesný
23748 14/37656
pozemok

2,65

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9125/1

Lesný
6289
pozemok

0,70

11.01.202
0
majetok
dlžníka

14/37656
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený v
zastavanom
území obce,
parcely reg.
„E“ evid. Na
mape
urč.
Operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
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4367

9125/2

Lesný
178
pozemok

4367

9125/3

4367

14/37656

Deň vydania: 14.01.2021

0,02

11.01.202
0
majetok
dlžníka

Lesný
185029 14/37656
pozemok

20,64

11.01.202
0
majetok
dlžníka

9153/1

Trvalý
trávny
porast

7049

14/37656

0,66

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9153/2

Trvalý
trávny
porast

25

14/37656

0,01

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9153/90 Trvalý
0
trávny
porast

2647

14/37656

0,25

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9343

Lesný
921
pozemok

14/37656

0,10

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9372

Lesný
52018 14/37656
pozemok

5,80

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9373

Lesný
1234
pozemok

14/37656

0,14

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9374

Lesný
3510
pozemok

14/37656

0,39

11.01.202
0
majetok
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146.

147.

148.

zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Lozorno
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„E“ evid. na
mape
urč.
operátu
Nehnuteľnos Pozemok je Zohor
ť
umiestnený
mimo
zastavaného
územia obce,
parcely reg.
„C“ evidované
na kat. mape
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Deň vydania: 14.01.2021
dlžníka

4367

9478

Lesný
64609 14/37656
pozemok

7,21

11.01.202
0
majetok
dlžníka

4367

9815

Lesný
17347 14/37656
pozemok

1,93

11.01.202
0
majetok
dlžníka

6403

22208

Orná
pôda

402

11.01.202
0
majetok
dlžníka

667

67/667

K001911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatníková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 3194/8, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/96/2020 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/96/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č.1: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 743/1 o výmere 11 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – záhrada, zapísaný na LV č. 5417, k.ú. Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres: Bratislava II,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1
Súpisová hodnota: 935 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 18.12.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.2: nehnuteľná vec – pozemok 743/2 o výmere 8 m2, parcela registra „E“, druh
pozemku – záhrada, zapísaný na LV č. 5417, k.ú. Vrakuňa, obec BA-m.č. Vrakuňa, okres: Bratislava II,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.01.2021

Súpisová hodnota: 680 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 18.12.2020
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR

Mgr. Edita Rieglová, správca

K001912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Veľký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2005/6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2020 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vzhľadom na skutočnosť, že v prvom kole ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka, Ing. Jozefa Veľkého, trvale bytom: Ožvoldíkova 2005 / 6, 841 02 Bratislava,
Slovenská republika, dátum narodenia: 29. 06. 1970 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), týmto vyhlasujem v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) druhé kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.

Kolo:

Druhé

Predmet:

Speňaženie nižšie uvedenej inej majetkovej hodnoty, ktorá je zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku ako súpisová položka č. 1.

Súpisová položka č. 1

Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.01.2021

Popis: Obchodný podiel zodpovedajúci 100 % základného imania vo výške 5.000,- eur obchodnej spoločnosti
VEČIKO s.r.o., so sídlom: Komárnická 5865/28 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika,
IČO: 53208994, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 147141/B

Súpisová hodnota: 5.000,- eur

Deň zápisu majetku do súpisu: 22. 12. 2020

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR

Lehota:

Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 15:00 hod.

Spôsob uplatnenia ponuky:

Doručenie písomnej ponuky záujemcu do sídla kancelárie správcu JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, v lehote podľa tohto oznámenia.

Ponuka záujmecu obsahuje (i) označenie záujemcu a jeho kontaktné údaje, (ii) súpisovú položku, o ktorú má
záujemca záujem, (iii) výšku ponúkanej sumy za túto súpisovú položku a (iv) musí byť podpísaná oprávnenou
osobou.

Záujemca - fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba - je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra
spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.

Ak koná v mene záujemcu tretia osoba, k ponuke je povinná priložiť riadne plnomocenstvo, ktorým záujemca
splnomocňuje túto tretiu sobou na takéto konanie. Podpis záujemcu na splnomocnení musí byť notársky
osvedčený.

Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE
33OdK/160/2020“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.01.2021

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu:
33OdK/160/2020.

Číslo
účtu
správcu
vedeného
vo
VÚB, a.s.,
pobočke
IBAN: SK30 0200 0000 0028 1674 8651, poznámka: skp20/0012.

zahraničnej

banky

v

tvare

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca a taktiež právo zrušiť ponukové konanie.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K001913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oboňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Dérera 2750/4, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1960
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k. s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/46/2020 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/46/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/46/2020-36 zo dňa 08.10.2020, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 200/2020 dňa 16.10.2020, Okresný súd Bratislava I ustanovil správcu konkurznej
podstaty: Consilior Insolvency, k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, v konkurznom konaní dlžníka – Jozef
Oboňa, nar.: 20.09.1960, trvale bytom: Ladislava Dérera 2750/4, 831 01 Bratislava.

Consilior Insolvency k.s., správca úpadcu – Jozef Oboňa, nar.: 20.09.1960, trvale bytom: Ladislava Dérera
2750/4, 831 01 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť aj na tel. č. 02/ 65 444 444.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gönen Bariš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 813/54, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/103/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu veriteľom:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00215759
Pohľadávka veriteľa uplatnená prihláškou vo výške 1 401,04 eur, bola do zoznamu pohľadávok zapísaná dňa
11.1.2021 pod číslom 18.
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

s

uplatnením

GDPR:

V Bratislave dňa 11.1.2021
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K001915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herceg Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 2006 / 10, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/124/2020 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal
pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu veriteľom:
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, Švajčiarsko IČO: CHE-100.023.266, zastúpený JUDr. Ján
Šoltés, Mýtna 48, 811 01 Bratislava, IČO: 37927795.
Pohľadávka veriteľa uplatnené prihláškou v celkovej výške 3954,57 eur, bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná dňa 11.1.2021 pod číslom 10.
Zásady
ochrany
osobných
údajov
v
súvislosti
http://www.elconsulting.sk/konkurznyarestrukturalizacny-spravca/gdpr

s

uplatnením

V Bratislave dňa11.1.2021

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

148

GDPR:

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca

K001916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatošová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pántoch 8550/16 8550/16, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/239/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/239/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

V Obchodnom vestníku 235/2020 vydanom dňa 07.12.2020 bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty.
V Obchodnom vestníku 1/2021 vydanom dňa 04.01.2021 bolo zverejnenie oznámenie, ktoré súpisové zložky
nepatria do súpisu všeobecnej podstaty. Chybne bolo oznámené, že v súpise zostáva súpisová zložka č. 3
Týmto oznámením aktualizujem súpis všeobecnej podstaty. Všeobecnú podstatu tvorí:
Súpisová zložka č. 2
Popis súpisovej zložky: televízor Samsung, rok výroby nezistený
Súpisová hodnota: 50,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 30.11.2020
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Vlasta Klimentová

K001917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej hodnoty majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, pôvodne Daňový
úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“)
Správca úpadcu týmto zverejňuje zmenu súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 112/2017 pod značkou záznamu K013236 dňa 13.06.2017, a to zmenu týkajúcu sa
zapísanej súpisovej hodnoty majetku úpadcu, z dôvodu vypracovaného znaleckého posudku č. 20/2020 zo dňa
17.08.2020, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností zapísaných v súpise ako súpisová položka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku por. č. 1 a 2.
Po zápise nových súpisových hodnôt k súpisovým položkám majetku por.č. 1 a 2 aktuálny súpis
oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa nasledovne:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec:
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo: 13654/22, reg. „C“, Výmera:
1697 m2, Zápis na LV: 4233, Názov katastrálneho územia: Nové Mesto, Obec: BA-m.č. Nové Mesto,
Okres: Bratislava III, Štát: SR,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu (zlomok): 2863/21360,
Súpisová hodnota (aj mena): 11.000,00 EUR,
Deň zapísania do oddelenej podstaty: 07.07.2016,
Dôvod zapísania majetku do oddelenej podstaty: Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 20.09.2013, zapísané pod Z-21485/13,
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé (1.) v poradí,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9/1-4.

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec:
·
·
·
·
·
·
·

Pozemok, Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, Parcelné číslo: 13654/131, reg. „C“, Výmera:
439 m2, Zápis na LV: 4233, Názov katastrálneho územia: Nové Mesto, Obec: BA-m.č. Nové Mesto,
Okres: Bratislava III, Štát: SR,
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu (zlomok): 2863/21360,
Súpisová hodnota (aj mena): 3.000,00 EUR,
Deň zapísania do oddelenej podstaty: 07.07.2016,
Dôvod zapísania majetku do oddelenej podstaty: Rozhodnutie Daňového úradu Bratislava o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 20.09.2013, zapísané pod Z-21485/13,
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé (1.) v poradí,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9/1-4.

Na súpisovej položke č. 1 a č. 2 viazne zabezpečovacie právo Zabezpečeného veriteľa podľa Rozhodnutia
Daňového úradu Bratislava o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok zo dňa 03.04.2014, zapísané pod
Z-21780/14,
·
·

Poradie zabezpečovacieho práva: druhé (2.) v poradí,
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 9/5-8.

Predmetná Zmena súpisu oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa k súpisovým položkám č. 1 a č. 2
v celom rozsahu nahrádza pôvodný súpis oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K001918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maková Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 9, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/84/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/84/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti
Obec

Katastrálne územie LV Parc. č. Druh pozemku

Jelenec

Jelenec

Jelenec

Jelenec

Jelenec
Lednické
Rovne
Lednické
Rovne
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša

Hloža-Podhorie

Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša

Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie

Beluša

Hloža-Podhorie

Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša
Beluša

Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie

Beluša

Hloža-Podhorie

Výmera / m²
599

Jelenec

3237 2450/1 trvalý trávny porast
zastavaná plocha a
3237 2450/2
nádvorie
3237 2450 záhrada

Medné

609

Lednické Rovne

1140 370/7

Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie
Hloža-Podhorie

37

záhrada

zastavaná plocha a
nádvorie
1921 1896/2 lesný pozemok
2825 1406/1 orná pôda
2902 1938/11 trvalý trávny porast
2902 1938/12 trvalý trávny porast
2902 1938/61 trvalý trávny porast
2902 1938/62 trvalý trávny porast
2902 1947 trvalý trávny porast
zastavaná plocha a
2902 1965/1
nádvorie
2902 1965/2 orná pôda
2902 1976/1 trvalý trávny porast
2902 2225/2 lesný pozemok
2902 2866/2 trvalý trávny porast
2902 2866/3 lesný pozemok
zastavaná plocha a
2902 2866/4
nádvorie
2902 2866/5 ostatná plocha
2903 2007/1 záhrada
2903 2007/2 trvalý trávny porast
2903 2007/3 lesný pozemok
2903 2007/4 záhrada
3736 1976/2 lesný pozemok
3736 1983 trvalý trávny porast
3736 1992/1 trvalý trávny porast
3736 1992/2 lesný pozemok
3736 2011/1 trvalý trávny porast
3736 2011/2 ostatná plocha
3736 2011/3 lesný pozemok
3736 2011/4 ostatná plocha
3736 2041 trvalý trávny porast
3736 2069 trvalý trávny porast
3736 2119/1 trvalý trávny porast
3736 2119/2 lesný pozemok
3736 2199 trvalý trávny porast
3736 2225/1 trvalý trávny porast
3736 2452/11 trvalý trávny porast
3736 2452/12 trvalý trávny porast
zastavaná plocha a
3736 2866/1
nádvorie

Spoluvlastnícky podiel
dlžníka
1

Hodnota
EUR
300

32

1

240

218

1

1090

936

1/4

600

39

55/434

5

17368
512
131
29800
813
894
1091

03/577
1/3
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296

10
100
1
5
1
1
1

419

36/55296

1

5416
3324
86280
2459
3993

36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296

1
1
10
1
1

502

36/55296

1

286
36
4787
68991
357
437
928
803
28234
17611
16661
3177
124
48651
2618
2914
1388
3882
49118
1186
1841

36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296
36/55296

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
1
1

432

36/55296

1

K001919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maková Zlata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 9, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/84/2020 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14.01.2021

8OdK/84/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na prevod súboru majetku dlžníka:
Nehnuteľnosti
Obec
Katastrálne územie LV
Lednické Rovne Medné
Lednické Rovne Lednické Rovne

Parc. č. Druh pozemku

609 37
1140 370/7

záhrada
zastavaná
nádvorie

plocha

Výmera / m² Spoluvlastnícky
dlžníka
936
1/4
a 39
55/434

podiel Ohodnotenie
600
5

Záujemcovia majú právo predkladať svoje ponuky na odplatný prevod nehnuteľných vecí ako celku alebo
samostatne na základe kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Presnú špecifikáciu majetku, ako aj možnosti obhliadky oznámi správca do piatich dní na základe žiadosti
zaslanej na e-mail správcu kovacik@kpklegal.eu. Správca predá majetok záujemcovi, ktorý v lehote 10
kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku ponúkne najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia
ako súpisová hodnota majetku. Záujemcovia zasielajú svoje ponuky na adresu kancelárie správcu JUDr. Ján
Kováčik, PhD., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava s označením „8OdK/84/2020 – VPK –
neotvárať“.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu: SK44 8360 5207 0042 0014 9916. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.
Ponuka záujemcu musí obsahovať údaj, o ktorý majetok má záujem, výšku ponúkanej odplaty, jeho identifikačné
údaje a kontaktné údaje (telefón, e-mail). V ponuke sa záujemca musí zaviazať, že ponuku predkladá minimálne
na obdobie troch mesiacov od jej predloženia správcovi.
Otváranie ponúk sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
o čom sa vyhotoví úradný záznam. Pri dodržaní podmienok verejného ponukového konania správca uzatvorí s
úspešným záujemcom Kúpnu zmluvu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, je ten
povinný zaplatiť do podstaty 10% súpisovej hodnoty nehnuteľných vecí, o ktoré sa uchádzal. V prípade zmarenia
verejného ponukového konania z dôvodov na strane záujemcu je správca oprávnený vybrať záujemcu, ktorý splnil
všetky podmienky konania s druhou najvyššou ponukou alebo rozhodnúť, že zmarené kolo sa uskutoční opäť.
Upozornenie pre záujemcov: veci úpadcu môžu mať právne alebo faktické vady. Predávajúci nezodpovedá za
kvalitu predávaných vecí. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve potvrdí, že bol zo strany správcu na
tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych a faktických vád
hnuteľných vecí. Kupujúci nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy odstúpiť ani požadovať náhradu akejkoľvek
škody. O výsledku verejného ponukového konania bude správca informovať prostredníctvom zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
JUDr. Ján Kováčik, PhD., správca

K001920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 3.KOLO:

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

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

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, alebo do elektronickej schránky správcu,
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty, tj. min. vo výške 175,-Eur,
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk; záujemca je povinný priložiť k ponuke potvrdenie o
úhrade zálohy na kúpnu cenu na označený účet;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

V Bratislave, dňa 11.01.2021

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K001921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhorská Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 1462/32, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/159/2020 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/159/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku dlžníka – 3.KOLO:

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

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

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na doručenie ponuky: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
2. Adresa na doručovanie ponuky: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava.
3. Označenie obálky s ponukou záujemcu: záujemcovia musia doručiť svoje záväzné ponuky v lehote podľa
bodu 1 a na adresu podľa bodu 2 v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – 32Odk/159/2020 – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, alebo do elektronickej schránky správcu,
4. Ponuka záujemcu musí byť písomná a musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu: v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba – nepodnikateľ: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a emailový kontakt; fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu dokladu totožnosti; v prípade, ak je záujemcom fyzická osoba - podnikateľ
alebo právnická osoba: obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, zápis v príslušnom registri,
telefonický a emailový kontakt na fyzickú osobu podnikateľa alebo na osobu, oprávnenú konať v mene právnickej
osoby; fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z
obchodného registra alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac a fotokópiu občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby;
b) Kúpna cena: návrh kúpnej ceny, ktorou je suma ponúknutá záujemcom; pričom ponúkaná kúpna cena musí
byť minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty, tj. min. vo výške 600,-Eur,
c) záloha na kúpnu cenu a potvrdenie o zaplatení zálohy: záujemca je povinný zaplatiť zálohu na ponúkanú
kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK66
7500 0000 0040 0064 5421 a ako variabilný symbol uviesť: 321592020; záloha musí byť pripísaná na označenom
účte najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk;
d) Označenie účtu na vrátenie zálohy: záujemca v ponuke uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu bude
vrátená ním zložená záloha v prípade jeho neúspechu v ponukovom konaní;
e) Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, ponuka záujemcu musí byť podpísaná.
5. Všetky náklady spojené s kúpou, prevzatím majetku a prevodom vlastníctva znáša záujemca.
6. Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude správca prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu záujemcom v plnom rozsahu zložená. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Správca vyhodnotí predložené ponuky do dvoch (2) pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
doručovanie ponúk a následne do piatich (5) dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ak
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nedôjde k uplatneniu práva podľa § 167r ZoKR. O výsledku ponukového konania správca informuje len záujemcu,
ktorý bol úspešný.
8. Neúspešným záujemcom správca vráti zaplatené zálohy najneskôr do dvoch (2) dní od vyhodnotenia ponúk na
bankové účty označené v ponuke záujemcu na vrátenie zálohy.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
10. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: jana@lenkova.sk.

V Bratislave, 11. 01.2021
Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K001922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trnavské automobilové závody, štátny podnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 009 199
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2007 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisovej zložky majetku Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
Správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, IČO: 00 009 199, týmto v zmysle ust.
§ 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZoKR“) zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty podľa nasledovného.
Súpisová zložka majetku, číslo zápisu: 80:
Byt č. 2, na 1. nadzemnom podlaží v bytovom dome – Jiráskova ul. v Trnave, vchod č. 20, označenom súp. č.
6042, katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zápis na LV č. 6985, vydaný Okresným úradom
Trnava, katastrálny odbor, postavenom na parc. č. 8399/143, parcela registra C, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, výmera 228 m2 , katastrálne územie Trnava, okres Trnava, obec Trnava zápis na LV č.
12015 vydaný Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor.
Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2313/100000 na spoločných častiach, zariadeniach bytového domu.
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Súpisová hodnota majetku: 490,54 Eur

K001923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajo Outdoor s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 1646/6 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 116 099
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Zajo Outdoor, s.r.o., so sídlom
29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 47 116 099 (ďalej len „úpadca“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 28.12.2020 do elektronickej schránky správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa úpadcu RAIL Group, a.s., so sídlom Mlynské nivy 36, Bratislava, IČO:
36 587 826 a správca do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky:
P.č. Istina Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
pohľ v EUR suma v
EUR
15/1 720,00 720,00 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.6.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohové platby na obratové podnájomné vo výške 600 Eur bez DPH,
t.j 720 Eur s DPH mesačne. Dlžník zálohovú platbu na obratové nájomné za mesiac apríl 2020 neuhradil, na základe
čoho si ju veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/2 720,00 720,00 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.6.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohové platby na obratové podnájomné vo výške 600 Eur bez DPH,
t.j 720 Eur s DPH mesačne. Dlžník zálohovú platbu na obratové nájomné za mesiac máj 2020 neuhradil, na základe
čoho si ju veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/3 720,00 720,00 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.6.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohové platby na obratové podnájomné vo výške 600 Eur bez DPH,
t.j 720 Eur s DPH mesačne. Dlžník zálohovú platbu na obratové nájomné za mesiac jún 2020 neuhradil, na základe
čoho si ju veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/4 720,00 720,00 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.6.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohové platby na obratové podnájomné vo výške 600 Eur bez DPH,
t.j 720 Eur s DPH mesačne. Dlžník zálohovú platbu na obratové nájomné za mesiac júl 2020 neuhradil, na základe
čoho si ju veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/5 505,73 505,73 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.8.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi poplatok za vedľajšie náklady vo výške 421,44 Eur bez DPH, t.j 505,73
Eur s DPH mesačne. Dlžník poplatok za vedľajšie náklady za mesiac apríl 2020 neuhradil, na základe čoho si ju
veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/6 505,73 505,73 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.8.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi poplatok za vedľajšie náklady vo výške 421,44 Eur bez DPH, t.j 505,73
Eur s DPH mesačne. Dlžník poplatok za vedľajšie náklady za mesiac máj 2020 neuhradil, na základe čoho si ju
veriteľ v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/7 505,73 505,73 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.8.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi poplatok za vedľajšie náklady vo výške 421,44 Eur bez DPH, t.j 505,73
Eur s DPH mesačne. Dlžník poplatok za vedľajšie náklady za mesiac jún 2020 neuhradil, na základe čoho si ju veriteľ
v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
15/8 505,73 505,73 Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.8.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi poplatok za vedľajšie náklady vo výške 421,44 Eur bez DPH, t.j 505,73
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Eur s DPH mesačne. Dlžník poplatok za vedľajšie náklady za mesiac júl 2020 neuhradil, na základe čoho si ju veriteľ
v celom rozsahu uplatňuje touto prihláškou.
Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.6.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohové platby na obratové podnájomné vo výške 600 Eur bez DPH,
t.j 720 Eur s DPH mesačne. Dlžník zálohovú platbu na obratové nájomné za mesiac august 2020 neuhradil, na
základe čoho si veriteľ uplatňuje pomernú časť obratového podnájomného za obdobie od 01.08.2020 do 06.08.2020
(do vyhlásenia konkurzu).
Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.8.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi poplatok za vedľajšie náklady vo výške 421,44 Eur bez DPH, t.j 505,73
Eur s DPH mesačne. Dlžník poplatok za vedľajšie náklady za mesiac august 2020 neuhradil, na základe čoho si
veriteľ uplatňuje pomernú časť platby na vedľajšie náklady za obdobie od 01.08.2020 do 06.08.2020 (do vyhlásenia
konkurzu).
Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 5.5.1.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi obratové podnájomné vo výške 6% zo súčtu súm mesačných obratov
bez DPH zistených podľa bodu 5.9. Zmluvy. V danom prípade bol dlžník povinný uhradiť sumu obratového
podnájomného vo výške 722,12 Eur, ktorá predstavuje rozdiel medzi výškou záloh na obratové podnájomné, ktoré
bol povinný dlžník uhradiť za obdobie od 15.08.2019 do 14.08.2020 a 6% z obratu vo výške 130.029,51 Eur,
ktorého výšku oznámil dlžník veriteľovi. Nakoľko obrat vo výške 130.029,51 Eur vykázal len za obdobie od
15.08.2019 do mesiaca marec 2020 a dlžník neuhradil obratové podnájomné ani čiastočne, veriteľ si uplatňuje celú
sumu 722,12 Eur. Obratové podnájomné uplatnil veriteľ u dlžníka Faktúrou č. 2043600227.
Medzi veriteľom a dlžníkom bola uzatvorená dňa 02.08.2019 Zmluva o podnájme nebytového priestoru č.05/2019.
Na základe predmetnej zmluvy prenechal veriteľ dlžníkovi do užívania nebytový priestor o výmere podlahovej plochy
70,24 m2, interné označenie priestoru 219-01 nachádzajúci sa v budove so súpisným číslom 305, zapísanej na LV č.
10268 založenom pre katastrálne úz. STREDNÉ MESTO, obec: Košice (ďalej len „Zmluva“). Na základe bodu 6.7.
Zmluvy bol dlžník povinný uhrádzať veriteľovi zálohy za energie – vykurovanie. V súlade s bodom 6.11 Zmluvy
vyúčtoval veriteľ uvedené zálohy a skutočnú spotrebu dlžníka. Nedoplatok bol dlžník povinný uhradiť na základe
čoho veriteľ vystavil dlžníkovi Faktúru č. 2043600226 a vyúčtoval dlžníkovi nedoplatok vo výške 7,69 Eur, ktorý dlžník
neuhradil, na základe čoho si ho veriteľ uplatňuje touto prihláškou.

V Piešťanoch dňa 11.01.2020
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca úpadcu Zajo Outdoor, s.r.o.

K001924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 343, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale
bytom 925 08 Čierny Brod 343, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO:
34 648 836, s miestom podnikania 925 08 Čierny Brod 343,, ponúka v I. kole verejného ponukového konania
na predaj majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
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241/2020 zo dňa 15.12.2020 pod por. č. 3 a to:
Por.
Dátum
Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
hodnota v €
3.
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613V0362527, počet najazdených kilometrov
230.000 km. EČ: GA588FI. Motorové vozidlo má nasledovné vady: nejde zaradiť rýchlosť 1, tečie olej
z motora, pri brzdení auto ťahá doprava, potrebné opraviť brzdy, výfuk je deravý, silentbloky motora 10.12.2020 1
100,00
a tlmiče sú vybité, čelné sklo má prasklinu, lak z karosérie, z kapoty a zo strechy je olúpaný,
pneumatiky sú zimné a vydraté, auto je bez platnej technickej kontroly.

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku
patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ
bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Ľubomír
Matula, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr.
Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 27.01.2021. Na ponuky doručené po
uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Ľubomír Matula, záväzná ponuka NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a mailovým kontaktom;
b) označenie majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. 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 banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene; alebo ak
oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, využila svoje právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

159

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 2 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu, pokiaľ oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka..
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
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) .
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 11.01.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Ľubomíra Matulu

K001925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 343, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale
bytom 925 08 Čierny Brod 343, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO:
34 648 836, s miestom podnikania 925 08 Čierny Brod 343,, ponúka v I. kole verejného ponukového konania
na predaj majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
241/2020 zo dňa 15.12.2020 pod por. č. 1 a 2 a to:
P.
Nehnuteľnosti
č.
1. Pozemok – parc. č. 46

Katastr.
územie

Popis nehnuteľnosti

Parcely registra „C“ evidované na mape určeného Heď
operátu, o výmere 846 m2, druh: zastavaná plocha

Súpisová
List
Podiel hodnota
vlastn.
v€
55
1/8
2107,50

Vecné
bremeno
alebo ťarcha
Nie je zriadené
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a nádvorie, podiel pripadajúci na dlžníka 105,375
m2
2. Rodinný dom na parc. č. Podiel pripadajúci na dlžníka 1/8 rodinného domu Heď
43/3 – stavba domu bez súp. č. 343 na parc. č. 43/3. Dom má porušenú
pozemku
statiku, vek stavby 70 r.

Deň vydania: 14.01.2021

55

1/8

2400,00

Nie je zriadené

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku
patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou, pokiaľ
bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Ľubomír
Matula, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr.
Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote do 27.01.2021. Na ponuky doručené po
uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Ľubomír Matula, záväzná ponuka NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a mailovým kontaktom;
b) označenie majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. 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 banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene; alebo ak
oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, využila svoje právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 2 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
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a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu, pokiaľ oprávnená osoba v zmysle § 167r zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
nevyužije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty dlžníka.
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
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) .
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 11.01.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Ľubomíra Matulu

K001926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Príbelová Viera, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 1341/100, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/147A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/334/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/334/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

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

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

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

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
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na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 11.01.2021
JUDr. Tibor Timár, správca

K001927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Rozbeská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/317/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/317/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K001928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeňka Baničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 19/2272, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/358/2020 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/358/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.12.2020, č.k. 36OdK/358/2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 15.12.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zdeňka Baničová, narodená 14.08.1951,
trvale bytom Coburgova ulica 2272/19, 917 02 Trnava (ďalej len „dlžník“). 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: JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., Veterná 43, 931 01
Šamorín, Slovenská republika, k číslu konania 36OdK/358/2020. 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. Ak veriteľ
prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné
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údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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
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.

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.
Zabezpečený veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Šamoríne, dňa 11.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

Notification to foreign creditors
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 Trnava from 09th December 2020, file No.
36OdK/358/2020 published in Commercial Journal on 15th December 2020, the bankruptcy was declared on the
estate of Zdeňka Baničová, date of birth: 14.08.1951, res. Coburgova ulica 2272/19, 917 02 Trnava (hereinafter
only “debtor”). 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 JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovak Republic to the file No.
36OdK/358/2020. 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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
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;
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;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Šamorín, 11th January 2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., trustee

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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K001929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeňka Baničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 19/2272, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/358/2020 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/358/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Zdeňka Baničová, narodená
14.08.1951, trvale bytom Coburgova ulica 2272/19, 917 02 Trnava v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/358/2020, týmto oznamuje, že účastníci konania
o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za
úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/358/2020 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 11.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K001930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Céteni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 91, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.1.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/310/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/310/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/310/2020 zo dňa 29.10.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Juraj Céteni, nar. 21.1.1982, bytom 906 45 Štefanov, podnikajúci pod menom Juraj Céteni,
miestom podnikania 906 45 Štefanov č. 91, IČO: 40 202 097. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným uznesením
rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 213/2020 dňa 4.11.2020..
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Juraj Céteni, nar. 21.1.1982, bytom 906 45 Štefanov, sa končí a
týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K001931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeňka Baničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 19/2272, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/358/2020 S 1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/358/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Zdeňka Baničová, narodená
14.08.1951, trvale bytom Coburgova ulica 2272/19, 917 02 Trnava, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/358/2020, týmto v súlade s ustanovením §
167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
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.
Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
Doplňujúce údaje (poznámka): Zdeňka Baničová, kaucia popretia pohľadávky 36OdK/358/2020
V Šamoríne, dňa 11.01.2021
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

169

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

K001932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hypký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 486/5, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.8.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/286/2020 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/286/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/286/2020 zo dňa 20.10.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Juraj Hypký, nar. 15.8.1979, bytom 905 01 Senica, Hurbanova 486/5, podnikajúci pod menom
Juraj Hypký, miestom podnikania 905 01 Senica, Robotnícka 57/19, IČO: 40 762 335. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Juraja Dragúna, so sídlom
kancelárie: Potočná 15, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 206/2020 dňa 26.10.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Juraj Hypký, nar. 15.8.1979, bytom 905 01 Senica, Hurbanova 486/5,
sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Juraj Dragún
správca

K001933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 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 aj ako len „ZKR“) a so záväzným
pokynom veriteľského výboru úpadcu zo dňa 29.10.2020, III. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. „v konkurze“, so
sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 34 109 960 (ďalej len „Úpadca“) .
I.

Predmet speňaženia

Predmetom speňaženia je majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, konkrétne súpisové zložky majetku
evidované pod číslom 11-70 vrátane, 102-114 vrátane a 190-306 vrátane, ktorý bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV: 191/2020 zo dňa 05.10.2020 pod značkou: K072892 (ďalej len „Predmet speňaženia“).
Predmet speňažovania sa speňažuje ako súbor majetku a jeho jednotlivé speňažovanie nie je možné.
II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania
1. Najnižšia prípustná výška ponuky záujemcu musí byť minimálne vo výške 60% súpisovej hodnoty
Predmetu speňaženia, t.j. 167.957,40 EUR s DPH.
2. Obhliadka majetku sa uskutoční na základe dohody záujemcu so Správcom.
3. Lehota na predloženie písomnej ponuky je 20 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku SR. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň do 15:00 hod.
4. Záujemca je povinný zaslať aj zálohu na kúpnu cenu vo výške 20% súpisovej hodnoty Predmetu
speňaženia, t.j. 55.985,80 EUR na účet IBAN: SK50 0200 0000 0039 1504 4953, s VS: 22020 a
s poznámkou: Ponuka + „Meno a priezvisko záujemcu“. Záloha musí byť pripísaná na účet správy
konkurznej podstaty do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku záujemcu nebude
prihliadať.
5. Záujemca je povinný znášať všetky náklady na prevoz vozidla, zmeny v evidencií vozidiel na príslušnom
dopravnom inšpektoráte a všetky ostatné náklady vynaložené za účelom nadobudnutia vlastníctva
k Predmetu speňaženia a jeho odovzdania záujemcovi.
6. Víťazom tohto ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní všetky podmienky verejného
ponukového konania a predloží najvyššiu ponuku na kúpnu cenu.
7. Záujemca, ktorého určí príslušný orgán ako víťazného, ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu za účelom
nadobudnutia Predmetu speňaženia bude povinný uhradiť v prospech konkurznej podstaty zmluvnú
pokutu vo výške 20% súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia. Na tieto účely bude na zmluvnú pokutu
započítaná zložená záloha na kúpnu cenu.
8. Príslušný orgán má právo odmietnuť ktorúkoľvek ponuku, a to aj bez udania dôvodu.
9. Správca si vyhradzuje právo toto ponukového konanie kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť.
10. Na neúplné ponuky, alebo ponuky doručené po lehote sa nebude prihliadať.
11. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, vyzve Správca
dotknutých záujemcov na navýšenie svojich ponúk.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/57527700, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Obsah ponuky a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky na odkúpenie Predmetu speňaženia sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Chladiace veže Bohunice – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej
kancelárie správcu: Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
·

Identifikácia záujemcu v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
email a telefónne číslo, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, email a telefónne číslo
na osobu oprávnenú konať v mene právnickej osoby;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Presné vymedzenie Predmetu speňaženia, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho
jednoznačne identifikovať;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH;
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;
Vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania;
Označenie čísla účtu, na ktorý Správca vráti záujemcom zložené zálohy v prípade neúspechu ich ponúk;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace a u záujemcov – fyzickej osoby podnikateľa výpis
zo živnostenského registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.
Ponuka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou.

Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom alebo v českom jazyku.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie Predmetu speňaženia uskutoční správca do 3
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu, pričom o tom vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk bez zbytočného odkladu po
obdržaní záväzného pokynu príslušného orgánu.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu, o čom vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote
5 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyjadrenia príslušného orgánu Správcovi, a to buď písomne, elektronicky
alebo telefonicky.

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K001934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BITTERA SERVIS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 246 859
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Dozorný správca“) týmto v súlade s ust. § 163 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 „ZoKR“) oznamuje, že v zmysle
záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka BITTERA SERVIS, s.r.o., so sídlom Bratislavská cesta
81/37, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, IČO 36 246 859 (ďalej aj len ako „Dlžník“), ktorý bol potvrdený
uznesením Okresného súdu Trnava vydaným v konaní vedenom pod sp. zn. 25R/1/2020 zo dňa 29.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č.
213/2020 zo dňa 04.11.2020, sa nad Dlžníkom zavádza dozorná správa.
V súlade s dikciou ust. § 163 ods. 1 ZoKR 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 Dlžníka zverejnením Oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú taktiež vyhlásením konkurzu na majetok
Dlžníka.
Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas zavedenej dozornej
správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú
·
·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka zabezpečovacím
právom alebo vecným bremenom;
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníka alebo k vzniku
ručiteľského záväzku Dlžníka;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne
alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia,
ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti
oprávnené záujmy veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 25.000,00 Eur alebo viacerých
peňažných záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 75.000,00 Eur v priebehu
šiestich (6) mesiacov, s výnimkou plnenia záväzku alebo záväzkov vyplývajúcich z právneho úkonu
schváleného správcom v rámci reštrukturalizácie Dlžníka;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 30.000,00 Eur;
pracovnoprávne úkony smerujúce k vzniku alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby
s Dlžníkom;
pracovnoprávne úkony smerujúce k zmene pracovnoprávneho vzťahu fyzickej osoby s Dlžníkom v
rozsahu zmeny dohodnutého pracovného času alebo mzdových podmienok, ako aj dojednaní o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peňažných a/alebo nepeňažných nárokov zamestnanca voči Dlžníkovi po skončení pracovného pomeru;
vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych
úkonov, na základe ktorých by Dlžníkovi vznikla iná povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v
dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas ako právna povinnosť vyplývajúca z kogentných
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv ratifikovaných a
vyhlásených spôsobom ustanoveným zákonom;
plnenie peňažných záväzkov Dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými
osobami veriteľov Dlžníka;
uznanie ktorejkoľvek z pohľadávok ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej do reštrukturalizácie a popretej
správcom, zo strany Dlžníka podľa ust. § 124 ods. 7 ZoKR, vrátane uznania záväzku alebo uznania
nároku vykonaného pred súdom v konaní o určenie popretej pohľadávky.

Dlžník je povinný zasielať Dozornému správcovi výpis z bankového účtu Dlžníka a tiež účtovnú hlavnú
knihu za každý kalendárny mesiac, počas ktorého trvá dozorná správa.
V záväznej časti reštrukturalizačného plánu neboli určené ďalšie skutočnosti, ktoré majú byť zverejnené v tomto
oznámení o zavedení dozornej správy.
Poučenie
Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz (ust. § 163 ods. 3 posledná veta
ZoKR).
V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
dozorný správca dlžníka
BITTERA SERVIS, s.r.o.
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K001935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
časť Nové Osady 79 / 0, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Tibor Timár, ako správca konkurznej podstaty v konkurznej veci úpadcu KORVI SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom časť Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36 825 280 (ďalej len „úpadca“ v príslušnom gramatickom
tvare), v konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25K/37/2013, týmto podľa ust. § 81 ods. 1
zákona o konkurze a reštrukturalizácií (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ZKR), na
základe písomného súhlasu oprávneného orgánu Exportno – Importná banka SR, IČO: 35 722 959, zo dňa
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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11.01.2021, podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR, ust. § 82 ods. 2 písm. b), ust. § 83 ods. 1 písm. c) ZKR, vylučuje
majetok podliehajúci oddelenej konkurznej podstate veriteľa Exportno – Importná banka SR, IČO:
35 722 959, tak ako bol jeho súpis zverejnený správcom v OBV číslo 30/2015 dňa 13.02.2015, položka
K003426, nasledovne:

Deň
Dôvod
zápisu
zápisu
26.01.2015 Iné
majetkové
práva

Označenie majetku

Súpisová
hodnota
Pohľadávky voči dlžníkovi
– 23 941,68
ZEVAR, s.r.o., so sídlom Věterný €
Jeníkov 147, 588 42, Česká
republika, IČO: 25 544 101, na
základe faktúry číslo 5020130004,
vystavená dňa 14.06.2013, splatná
dňa
12.09.2013,
na
sumu
23 941,68 €
26.01.2015 Iné
Pohľadávky voči dlžníkovi
– 23 941,68
majetkové ZEVAR, s.r.o., so sídlom Věterný €
práva
Jeníkov 147, 588 42, Česká
republika, IČO: 25 544 101, na
základe faktúry číslo 5020130005,
vystavená dňa 03.07.2013, splatná
dňa
01.10.2013,
na
sumu
24 314,64 €

Opis zabezpečovacieho práva

Deň
vylúčenia
Zabezpečovací prevod práva postúpením 11.01.2021
pohľadávky uplatnené zo strany ExportnoImportná Bank SR, IČO: 35 722 959, na
zabezpečenie pohľadávok na základe
zmluvy číslo P-0152-001-001 zo dňa
21.06.2013, zabezpečená suma 19 153,34
€

Dôvod
vylúčenia
ust. § 81
ods. 1 ZKR

Zabezpečovací prevod práva postúpením 11.01.2021 ust. § 81
pohľadávky uplatnené zo strany Exportnoods. 1 ZKR
Importná Bank SR, IČO: 35 722 959, na
zabezpečenie pohľadávok na základe
zmluvy číslo P-0152-001-002 zo dňa
08.07.2013, zabezpečená suma 19 451,71
€

V Šali, dňa 11.01.2021

JUDr. Tibor Timár, správca
KORVI SLOVAKIA s.r.o.

K001936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca úpadcu Blanka Ondičová, narodená 07.11.1978, trvale bytom Vážska
3583/34, 921 01 Piešťany, 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.

K001937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
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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/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Blanka Ondičová, narodená 07.11.1978, trvale bytom Vážska
3583/34, 921 01 Piešťany, 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: Blanka Ondičová.
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

K001938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
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
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
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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 Blanka Ondičová, narodená 07.11.1978, trvale bytom Vážska
3583/34, 921 01 Piešťany, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36OdK/281/2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 192/2020 dňa 06.10.2020 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 Blanka Ondičová, born on 07th november 1978, Vážska 3583/34, 921 01
Piešťany, our duty is to inform you, that District Court in Trnava, sp. zn. 36OdK/281/2020 published in the
Commercial bulletin No. 192/2020 on 06th october 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
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).

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

177

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

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;
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;
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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
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
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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)

K001939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

180

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 16.7.2020 )
Por.
Hodnota jednotl. Deň zapísania do Dôvod zapísania
Popis
č.
veci (€)
súpisu
do súpisu
mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S9, IMEI: 352802097723665/22, SN:
1
150,00 9.11.2020
vlastníctvo úpadcu
R58K31PF1YW, bez zjavného poškodenia,

K001940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondičová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 3583 / 34, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/281/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1634, správca úpadcu
Ladislav Csóka, narodený 27.03.1972, trvale bytom 925 02 Dolné Saliby 288

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako:

Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 16.7.2020 )
Por.
Hodnota jednotl. Deň zapísania do Dôvod zapísania
Popis
č.
veci (€)
súpisu
do súpisu
mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S9, IMEI: 352802097723665/22, SN:
1
150,00
9.11.2020
vlastníctvo úpadcu
R58K31PF1YW, bez zjavného poškodenia,

(ďalej len „súbor vecí“) a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
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Cena

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

III.
Lehoty 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 Blanka Ondičová – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na
adresu správcu: JUDr. Hana 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:
1. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
1. meno a priezvisko/ obchodné meno,
2. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
3. dátum narodenia/IČO
2. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
3. presné označenie súboruvecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
4. návrh kúpnej ceny súboru vecí ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní v eurách
5. 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
6. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
7. 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.
8. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
9. doklad o zložení celku ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu č. SK46 0200 0000 0032 1196
5551 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí byť uvedené meno
a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz Blanka Ondičová“.
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 poruší svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu
v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči takémuto víťaznému záujemcovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Záujemcovia majú právo na obhliadku súboru vecí. Záujemca je povinný prejaviť záujem o ohliadku
súboru vecí najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným dňom ohliadky. Ohliadku možno objednať
zaslaním sms na tel. č. 0911 114 624 alebo emailom na adresu hana.sopko@gmail.com s uvedením
špecifikácie súboru vecí, o ohliadku ktorej má záujem.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Súbor vecí sa predáva v stave, v akom sa nachádza v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že súbor vecí môže vykazovať faktické alebo právne
vady, ktoré záujemcovi nemusia byť zrejmé pri ohliadke súbor vecí, pričom záujemca sa zaväzuje, že si
neuplatní akýchkoľvek nároky z týchto vád alebo s vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi
a súboru vecí kupuje s týmto vedomím.

JUDr. Hana Sopko, LL.M.
správca
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K001941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANTOOR s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 53 088 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2020 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: KANTOOR s.r.o., IČO: 53 088 891, so sídlom Pekárska 14, 917 01
Trnava podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na
adrese: ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 11.01.2021, JUDr. Peter Ondreička, správca

K001942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Deér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 59, 930 34 Holice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/276/2020 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/276/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Ladislav Deér, narodený 09.04.1978, trvale bytom 930 34 Holice 59,
podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Deér, IČO: 43 251 927, s miestom podnikania Kostolná Gala 59,
930 34 Holice, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
20. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, vo výške 4.280,16 €.
21. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, vo výške 3.543,34 €.
22. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, vo výške 25.400,37 €.
23. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, vo výške 212,37 €.
24. EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, vo výške 4.624,83 €.
LexCreditor k.s.
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K001943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ladvenica - LADVENICA TRANSPORT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 857 901
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/29/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/29/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ŠTVRTÉ KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/29/2014 na majetok úpadcu: Roman
Ladvenica – LADVENICA TRANSPORT, s miestom podnikania Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 11 857 901,
zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207 3218, (ďalej
v texte len ako „Úpadca“), JUDr. Erik Bilský, správca S1477 so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava,
ako správca konkurznej podstaty Úpadcu (ďalej v texte len ako „Správca“) v súlade so záväzným pokynom
Okresného súdu Trnava (vykonávajúceho funkciu veriteľského výboru) uloženým Uznesením zo dňa 12.08.2015
sp.zn. 36K/29/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2015 zo dňa 19.08.2015, vyhlasuje
štvrté kolo verejného ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných
podmienok:
1. Predmety ponukového konania:
Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2015 zo dňa 22.04.2015, a to:
HNUTEĽNÉ VECI:
Číslo súpisovej zložky
3.
4.
5.
6.

Opis
Vysokozdvižný vozík CLIMAX SE 1445
Traktor CTH 163 TWIN/97
Dvojstupový dvihák 2 páry
Regálový systém

Súpisová hodnota
2 500,00 €
4 500,00 €
1 000,00 €
800,00 €

(ďalej v texte len „Predmety ponukového konania“).
2. Minimálna kúpna cena za jednotlivé Predmety ponukového konania:
Predaj jednotlivých Predmetov ponukového konania sa uskutoční za najvyššiu ponuku bez stanovenia
minimálnej kúpnej ceny za jednotlivé Predmety ponukového konania.
3. Ohliadka Predmetov ponukového konania:
Ohliadka Predmetov ponukového konania sa uskutoční v termíne dohodnutom so Správcom na t. č. 0948/
866 222.
4. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
5. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erik Bilský, Pekárska 11, 917 01 Trnava, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
15:00 hod.. Na ponuku do elektronickej schránky správcu sa nebude prihliadať!
6. Náležitosti ponuky:
6.1 Ponuka záujemcu musí byť predložená písomne v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „Konkurz na majetok dlžníka – Roman Ladvenica – LADVENICA TRANSPORT, s miestom
podnikania Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 11 857 901“.
6.2 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť iba jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
6.3 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
6.4 Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

§

nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická
osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt),
§ označenie Predmetu ponukového konania o ktorý má záujem ,
§ záväzný návrh kúpnej ceny za Predmet ponukového konania o ktorý má záujem,
§ čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami
verejného ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku,
· súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením EP a
Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane
údajov).
7. Vyhodnotenie ponúk:
7.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo stanoveným spôsobom
alebo najneskôr posledný deň lehoty, sa neprihliada.
7.2. Na ponuku, ktorá nie je označená podľa bodu 6.1 sa neprihliada.
7.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 6.4 sa neprihliada.
7.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý Predmet ponukového konania sa neprihliada.
7.5. Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového
konania a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za niektorý z Predmetov ponukového konania.
7.6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk Správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia bodov 6.1. až 6.4 sa použijú primerane. To neplatí, ak
záujemca, ktorého ponuka je zhodná s ponukou iného záujemcu, ponúkol zároveň najvyššiu ponuku za druhý
z Predmetov ponukového konania alebo ponúkol najvyššiu zhodnú ponuku ako iný záujemca za druhý
z Predmetov ponukového konania, ibaže by tento iný záujemca bol zhodný zo záujemcom s najvyššou zhodnou
ponukou za prvý Predmet ponukového konania. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol takto zhodné
najvyššie ponuky alebo najvyššiu ponuku za oba ponúkané Predmety ponukového konania.
7.7. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak ponúkaná cena je neprimerane nízka.
7.8. O vyhodnotení ponúk (o skutočnostiach podľa bodov 7.1 až 7.7) Správca vyhotoví úradný záznam, ktorú
predloží veriteľskému výboru (Okresnému súdu Trnava vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského výboru).
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7.9 Správca je povinný v primeranej lehote informovať o výsledkoch ponukového konania všetkých záujemcov
prostredníctvom zaslania správy na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v záväznej ponuke.
7.10 Víťaz ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu za Predmet ponukového konania na
konkurzný účet Úpadcu do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia Správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú,
a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť pripísaná na konkurzný účet Úpadcu najneskôr v posledný deň
sedemdňovej lehoty.
7.11 Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení
ponúknutej kúpnej ceny.
JUDr. Erik Bilský, správca úpadcu
Roman Ladvenica – LADVENICA TRANSPORT

K001944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikušová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 256, 916 41 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/265/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/265/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca : Gabriela Mikušová, narodená 01.10.1975,
trvale bytom 925 83 Žihárec, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník “), v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň
správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh výťažku.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Šamoríne, dňa 11.1.2021

K001945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihariová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 486/69, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca úpadcu Andrea Bihariová, narodená 11.10.1975, XXXXXXXXXX, trvale bytom
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Vážska 486/69, 922 42 Madunice, 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.

K001946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihariová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 486/69, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Andrea Bihariová, narodená 11.10.1975, XXXXXXXXXX, trvale bytom
Vážska 486/69, 922 42 Madunice, 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: Andrea Bihariová.
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

K001947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamás Heller
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Bar 481, 930 33 Horný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.9.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/37/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/37/2020
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 26OdK/37/2020 zo dňa 28.10.2020 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka Tamás Heller, nar. 25.9.1989, bytom 930 33 Horný Bar č. 481. Okresný súd Trnava ďalej
uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2020 dňa 3.11.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Tamás Heller, nar. 25.9.1989, bytom 930 33 Horný Bar č. 481,
Topoľnícka cesta 1189/23, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K001948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihariová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 486/69, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/32/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/32/2020
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
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
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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 Andrea Bihariová, narodená 11.10.1975, XXXXXXXXX, trvale bytom
Vážska 486/69, 922 42 Madunice, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava,
sp. zn. 26OdK/32/2020 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2020 dňa 03.11.2020 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 Andrea Bihariová, born on 11th october 1975, Vážska 486/69, 922 42
Madunice, our duty is to inform you, that District Court in Trnava, sp. zn. 26OdK/32/2020 published in the
Commercial bulletin No. 212/2020 on 03th november 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
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
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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;
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,
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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
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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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)

K001949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gbelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 655/26, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/355/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/355/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Gbelec, nar. 14.4.1969, bytom 917 01 Trnava,
Špačinská cesta 655/26, oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/355/2020 S1263 je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Václav Sosna
správca
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K001950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gbelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 655/26, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/355/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/355/2020
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:
Ján Gbelec, nar. 14.4.1969, bytom 917 01 Trnava, Špačinská cesta 655/26, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/355/2020 zo dňa 8.12.2020 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 Ján Gbelec, nar. 14.4.1969, bytom 917 01 Trnava, Špačinská cesta
655/26, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava,
No. 36OdK/355/2020 dated 8th of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.12.2020. Dňom
15.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 14th of December 2020. Bankruptcy was declared
on 15th 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
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.
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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. 9a 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. Václav Sosna , so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 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. Václav Sosna, offices
Námestie slobody 2, 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).
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).
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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
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
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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. Václav Sosna
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K001951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za záhradami 852/8, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.5.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/366/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/366/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Václav Sosna, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Botló, nar. 14.5.1992, bytom 930 39 Zlaté Klasy,
Za záhradami 852/8, oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/366/2020 S1263 je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Námestie slobody 2 a to v každý pracovný deň v čase od 9:00 hod.
do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Václav Sosna
správca

K001952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za záhradami 852/8, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.5.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/366/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/366/2020
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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
Peter Botló, nar. 14.5.1992, bytom 930 39 Zlaté Klasy, Za záhradami 852/8, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/366/2020 zo dňa 10.12.2020 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 Peter Botló, nar. 14.5.1992, bytom 930 39 Zlaté Klasy, Za záhradami
852/8, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava,
No. 36OdK/366/2020 dated 10th of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.12.2020. Dňom
19.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 18th of December 2020. Bankruptcy was declared
on 19th 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
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
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výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9a 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. Václav Sosna, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 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. Václav Sosna, offices
Námestie slobody 2, 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).
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)
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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
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.
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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. Václav Sosna
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K001953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Zahradníček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 945/3, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/93/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/93/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marek
Zahradníček, nar. 15.10.1985, bytom: Mierová 945/3, 925 23 Jelka, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 25OdK/93/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 07.12.2020, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Neovízia s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 45 346 569
Prihlásená suma:

111.099,40 EUR

V Trnave, dňa 11.01.2021

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K001954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šnegoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružový háj 1371/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.8.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/58/2020 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/58/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Peter Šnegoň, nar. 23.8.1965, bytom 929 01 Dunajská Streda, Ružový háj
1371/32, podnikajúci pod menom Peter Šnegoň TANATURA, miestom podnikania 929 01 Dunajská Streda,
Ružový háj 1371/32, IČO: 45 295 743, týmto v zmysle ustanovenia § 167n 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“), uverejňuje 4. kolo ponukového konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 100/2020 zo dňa 27.5.2020 pod položkou č. 1 až č. 162 za nasledovných
podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 4. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to nehnuteľnosti
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 100/2020 zo dňa
27.5.2020 pod súpisovou položkou č. 1 až č. 162 a to jednotlivo (t.j. predaj každej položky samostatne)
nasledovne:
1. Pozemok, parc. č. 3844, orná pôda, výmera 1069 m², register „E“, list vlastníctva č. 1140, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/1680; súpisová hodnota 1,- eur
2. Pozemok, parc. č. 3828/3, orná pôda, výmera 443 m², register „E“, list vlastníctva č. 1212, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
3. Pozemok, parc. č. 9425, trvalý trávnatý porast, výmera 2347 m², register „E“, list vlastníctva č. 2262, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 29/10752; súpisová hodnota 1,- eur
4. Pozemok, parc. č. 9671, orná pôda, výmera 273 m², register „E“, list vlastníctva č. 2909, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
5. Pozemok, parc. č. 11076/2, lesný pozemok, výmera 482021 m², register „C“, list vlastníctva č. 3144, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 54/482021; súpisová hodnota 81,- eur
6. Pozemok, parc. č. 9415, orná pôda, výmera 1312 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 13,- eur
7. Pozemok, parc. č. 9421, orná pôda, výmera 802 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 8,- eur
8. Pozemok, parc. č. 9426, orná pôda, výmera 608 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
9. Pozemok, parc. č. 9432, orná pôda, výmera 1698 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 17,- eur
10. Pozemok, parc. č. 9439, orná pôda, výmera 703 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 7,- eur
11. Pozemok, parc. č. 9450, orná pôda, výmera 995 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
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katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
12. Pozemok, parc. č. 9457, orná pôda, výmera 599 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
13. Pozemok, parc. č. 9462, orná pôda, výmera 1125 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 12,- eur
14. Pozemok, parc. č. 9470, orná pôda, výmera 1766 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 18,- eur
15. Pozemok, parc. č. 9479, orná pôda, výmera 992 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
16. Pozemok, parc. č. 9611, záhrada, výmera 427 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
17. Pozemok, parc. č. 9614, záhrada, výmera 1937 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 39,- eur
18. Pozemok, parc. č. 9630, orná pôda, výmera 770 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 8,- eur
19. Pozemok, parc. č. 9636, orná pôda, výmera 974 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
20. Pozemok, parc. č. 9649, orná pôda, výmera 982 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
21. Pozemok, parc. č. 9674, orná pôda, výmera 1653 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 17,- eur
22. Pozemok, parc. č. 9703, orná pôda, výmera 2674 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 27,- eur
23. Pozemok, parc. č. 9705/1, orná pôda, výmera 1452 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 15,- eur
24. Pozemok, parc. č. 9705/2, orná pôda, výmera 624 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 6,- eur
25. Pozemok, parc. č. 9726, orná pôda, výmera 898 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
26. Pozemok, parc. č. 9738, orná pôda, výmera 431 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 4,- eur
27. Pozemok, parc. č. 9740, orná pôda, výmera 918 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
28. Pozemok, parc. č. 9751, orná pôda, výmera 1095 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 11,- eur
29. Pozemok, parc. č. 9758, orná pôda, výmera 502 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 5,- eur
30. Pozemok, parc. č. 9769, orná pôda, výmera 1997 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 20,- eur
31. Pozemok, parc. č. 9779, orná pôda, výmera 1326 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
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katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 13,- eur
32. Pozemok, parc. č. 9781, orná pôda, výmera 883 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 9,- eur
33. Pozemok, parc. č. 9791, orná pôda, výmera 1021 m², register „E“, list vlastníctva č. 3181, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 9/896; súpisová hodnota 10,- eur
34. Pozemok, parc. č. 11119/1, lesný pozemok, výmera 105171 m², register „C“, list vlastníctva č. 3266, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 53/105171; súpisová hodnota
80,- eur
35. Pozemok, parc. č. 11144, lesný pozemok, výmera 108081 m², register „C“, list vlastníctva č. 3268, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 7/108081; súpisová hodnota 11,- eur
36. Pozemok, parc. č. 9574/1, trvalý trávnatý porast, výmera 6294 m², register „E“, list vlastníctva č. 3442, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 18,eur
37. Pozemok, parc. č. 12464/6, lesný pozemok, výmera 134189 m², register „C“, list vlastníctva č. 3458, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 272/134189; súpisová hodnota
181,- eur
38. Pozemok, parc. č. 12464/11, lesný pozemok, výmera 68404 m², register „C“, list vlastníctva č. 3459, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 81/68404; súpisová hodnota
122,- eur
39. Pozemok, parc. č. 12467/3, lesný pozemok, výmera 1005 m², register „C“, list vlastníctva č. 3463, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 4/1005; súpisová hodnota 6,- eur
40. Pozemok, parc. č. 12467/4, lesný pozemok, výmera 619 m², register „C“, list vlastníctva č. 3464, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/1238; súpisová hodnota 4,- eur
41. Pozemok, parc. č. 12474, lesný pozemok, výmera 299061 m², register „C“, list vlastníctva č. 3469, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 468/299061; súpisová hodnota 702,eur
42. Pozemok, parc. č. 12475/3, trvalý trávnatý porast, výmera 52579 m², register „C“, list vlastníctva č. 3470, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 31/52579; súpisová hodnota 31,eur
43. Pozemok, parc. č. 12476, trvalý trávnatý porast, výmera 47195 m², register „C“, list vlastníctva č. 3472, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 73/47195; súpisová hodnota 73,eur
44. Pozemok, parc. č. 12490, lesný pozemok, výmera 93469 m², register „C“, list vlastníctva č. 3488, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1256/934690; súpisová hodnota 188,eur
45. Pozemok, parc. č. 12369/2, lesný pozemok, výmera 199923 m², register „C“, list vlastníctva č. 3722, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1841/1999230; súpisová
hodnota 276,- eur
46. Pozemok, parc. č. 12370, lesný pozemok, výmera 75796 m², register „C“, list vlastníctva č. 3723, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 939/757960; súpisová hodnota 141,eur
47. Pozemok, parc. č. 12371, lesný pozemok, výmera 2261 m², register „C“, list vlastníctva č. 3724, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 3667/997920; súpisová hodnota 13,eur
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48. Pozemok, parc. č. 12372, trvalý trávnatý porast, výmera 13778 m², register „C“, list vlastníctva č. 3725, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 337/137780; súpisová hodnota
34,- eur
49. Pozemok, parc. č. 12373/2, lesný pozemok, výmera 115355 m², register „C“, list vlastníctva č. 3726, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 2145/1153550; súpisová
hodnota 322,- eur
50. Pozemok, parc. č. 12374, lesný pozemok, výmera 65960 m², register „C“, list vlastníctva č. 3727, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 2373/659600; súpisová hodnota 356,eur
51. Pozemok, parc. č. 12375, lesný pozemok, výmera 70611 m², register „C“, list vlastníctva č. 3747, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 29/706110; súpisová hodnota 4,- eur
52. Pozemok, parc. č. 12376, lesný pozemok, výmera 35597 m², register „C“, list vlastníctva č. 3748, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 661/355970; súpisová hodnota 99,eur
53. Pozemok, parc. č. 12377, lesný pozemok, výmera 55035 m², register „C“, list vlastníctva č. 3749, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1375/550350; súpisová hodnota 206,eur
54. Pozemok, parc. č. 3828/1, orná pôda, výmera 1362 m², register „E“, list vlastníctva č. 3905, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 2,- eur
55. Pozemok, parc. č. 3828/101, orná pôda, výmera 508 m², register „E“, list vlastníctva č. 3905, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
56. Pozemok, parc. č. 12433/4, lesný pozemok, výmera 3561 m², register „C“, list vlastníctva č. 4025, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3402; súpisová hodnota 20,- eur
57. Pozemok, parc. č. 12360, lesný pozemok, výmera 22121 m², register „C“, list vlastníctva č. 4075, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 16/221210; súpisová hodnota 2,- eur
58. Pozemok, parc. č. 12430/2, lesný pozemok, výmera 2189 m², register „C“, list vlastníctva č. 4169, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3402; súpisová hodnota 13,- eur
59. Pozemok, parc. č. 3466/1, orná pôda, výmera 2 m², register „E“, list vlastníctva č. 4407, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
60. Pozemok, parc. č. 3466/3, orná pôda, výmera 51 m², register „E“, list vlastníctva č. 4407, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
61. Pozemok, parc. č. 3466/2, orná pôda, výmera 194 m², register „E“, list vlastníctva č. 4408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
62. Pozemok, parc. č. 9581, orná pôda, výmera 3288 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 23,- eur
63. Pozemok, parc. č. 9601, orná pôda, výmera 2278 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 16,- eur
64. Pozemok, parc. č. 9603, orná pôda, výmera 15923 m², register „E“, list vlastníctva č. 4625, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 110,- eur
65. Pozemok, parc. č. 9590, orná pôda, výmera 1709 m², register „E“, list vlastníctva č. 4626, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
66. Pozemok, parc. č. 9596, orná pôda, výmera 1213 m², register „E“, list vlastníctva č. 4626, obec Nová Bystrica,
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katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
67. Pozemok, parc. č. 9661, orná pôda, výmera 1139 m², register „E“, list vlastníctva č. 4707, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
68. Pozemok, parc. č. 9693, orná pôda, výmera 570 m², register „E“, list vlastníctva č. 4708, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
69. Pozemok, parc. č. 9731, orná pôda, výmera 407 m², register „E“, list vlastníctva č. 4708, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
70. Pozemok, parc. č. 9784, orná pôda, výmera 574 m², register „E“, list vlastníctva č. 4709, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
71. Pozemok, parc. č. 225/1, orná pôda, výmera 54165 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 155,- eur
72. Pozemok, parc. č. 225/2, orná pôda, výmera 43 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,- eur
73. Pozemok, parc. č. 225/3, orná pôda, výmera 1636 m², register „E“, list vlastníctva č. 4734, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 5,- eur
74. Pozemok, parc. č. 9689, orná pôda, výmera 581 m², register „E“, list vlastníctva č. 4779, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
75. Pozemok, parc. č. 9719, orná pôda, výmera 463 m², register „E“, list vlastníctva č. 4780, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
76. Pozemok, parc. č. 9773/2, orná pôda, výmera 469 m², register „E“, list vlastníctva č. 4781, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
77. Pozemok, parc. č. 9682, orná pôda, výmera 634 m², register „E“, list vlastníctva č. 4782, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
78. Pozemok, parc. č. 9708, orná pôda, výmera 928 m², register „E“, list vlastníctva č. 4782, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
79. Pozemok, parc. č. 9763, orná pôda, výmera 578 m², register „E“, list vlastníctva č. 4783, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
80. Pozemok, parc. č. 9668, orná pôda, výmera 434 m², register „E“, list vlastníctva č. 4784, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
81. Pozemok, parc. č. 9697, orná pôda, výmera 621 m², register „E“, list vlastníctva č. 4785, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
82. Pozemok, parc. č. 9756, orná pôda, výmera 448 m², register „E“, list vlastníctva č. 4785, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
83. Pozemok, parc. č. 9794, orná pôda, výmera 398 m², register „E“, list vlastníctva č. 4786, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
84. Pozemok, parc. č. 176, orná pôda, výmera 313 m², register „E“, list vlastníctva č. 4856, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/336; súpisová hodnota 1,- eur
85. Pozemok, parc. č. 187, orná pôda, výmera 310 m², register „E“, list vlastníctva č. 4856, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
86. Pozemok, parc. č. 229, orná pôda, výmera 691 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861, obec Nová Bystrica,
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katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 6,- eur
87. Pozemok, parc. č. 259/1, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 48 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
88. Pozemok, parc. č. 259/101, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2749 m², register „E“, list vlastníctva č.
4861, obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová
hodnota 75,- eur
89. Pozemok, parc. č. 259/103, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 6 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
90. Pozemok, parc. č. 259/104, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 104 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
3,- eur
91. Pozemok, parc. č. 259/105, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
92. Pozemok, parc. č. 259/106, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², register „E“, list vlastníctva č. 4861,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota
1,- eur
93. Pozemok, parc. č. 230, orná pôda, výmera 1259 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
94. Pozemok, parc. č. 235/1, orná pôda, výmera 186 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
95. Pozemok, parc. č. 235/2, orná pôda, výmera 1403 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 10,- eur
96. Pozemok, parc. č. 238/1, orná pôda, výmera 368 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
97. Pozemok, parc. č. 238/2, orná pôda, výmera 983 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
98. Pozemok, parc. č. 244, orná pôda, výmera 473 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
99. Pozemok, parc. č. 246, orná pôda, výmera 1236 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
100. Pozemok, parc. č. 249, orná pôda, výmera 2490 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 17,- eur
101. Pozemok, parc. č. 254, orná pôda, výmera 984 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
102. Pozemok, parc. č. 257/1, orná pôda, výmera 1029 m², register „E“, list vlastníctva č. 4862, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 7,- eur
103. Pozemok, parc. č. 258/1, trvalý trávnatý porast, výmera 814 m², register „E“, list vlastníctva č. 4866, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 2,eur
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104. Pozemok, parc. č. 258/3, trvalý trávnatý porast, výmera 1255 m², register „E“, list vlastníctva č. 4868, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/3150; súpisová hodnota 5,eur
105. Pozemok, parc. č. 258/102, trvalý trávnatý porast, výmera 495 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
106. Pozemok, parc. č. 258/103, trvalý trávnatý porast, výmera 99 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
107. Pozemok, parc. č. 258/103, trvalý trávnatý porast, výmera 1013 m², register „E“, list vlastníctva č. 4869, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 3,eur
108. Pozemok, parc. č. 3452, orná pôda, výmera 7642 m², register „E“, list vlastníctva č. 5480, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 70,- eur
109. Pozemok, parc. č. 3828/301, orná pôda, výmera 91 m², register „E“, list vlastníctva č. 5546, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/896; súpisová hodnota 1,- eur
110. Pozemok, parc. č. 3841/1, orná pôda, výmera 394 m², register „E“, list vlastníctva č. 5552, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/1792; súpisová hodnota 1,- eur
111. Pozemok, parc. č. 9419, orná pôda, výmera 481 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
112. Pozemok, parc. č. 9428, orná pôda, výmera 602 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
113. Pozemok, parc. č. 9434, orná pôda, výmera 650 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
114. Pozemok, parc. č. 9440, orná pôda, výmera 1367 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
115. Pozemok, parc. č. 9452, orná pôda, výmera 547 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
116. Pozemok, parc. č. 9458, orná pôda, výmera 795 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
117. Pozemok, parc. č. 9463, orná pôda, výmera 1330 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
118. Pozemok, parc. č. 9468, orná pôda, výmera 354 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
119. Pozemok, parc. č. 9472, orná pôda, výmera 895 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
120. Pozemok, parc. č. 9478, orná pôda, výmera 642 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
121. Pozemok, parc. č. 9643, orná pôda, výmera 763 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
122. Pozemok, parc. č. 9648/1, orná pôda, výmera 107 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
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123. Pozemok, parc. č. 9648/2, orná pôda, výmera 44 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
124. Pozemok, parc. č. 9663, orná pôda, výmera 991 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
125. Pozemok, parc. č. 9679, orná pôda, výmera 938 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
126. Pozemok, parc. č. 9683, orná pôda, výmera 658 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
127. Pozemok, parc. č. 9696, orná pôda, výmera 415 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
128. Pozemok, parc. č. 9700, orná pôda, výmera 296 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
129. Pozemok, parc. č. 9715, orná pôda, výmera 993 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
130. Pozemok, parc. č. 9725, orná pôda, výmera 339 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
131. Pozemok, parc. č. 9729, orná pôda, výmera 590 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
132. Pozemok, parc. č. 9742, orná pôda, výmera 617 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
133. Pozemok, parc. č. 9749, orná pôda, výmera 481 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
134. Pozemok, parc. č. 9760, orná pôda, výmera 1227 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
135. Pozemok, parc. č. 9766, orná pôda, výmera 672 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
136. Pozemok, parc. č. 9773/1, orná pôda, výmera 488 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 1,- eur
137. Pozemok, parc. č. 9787, orná pôda, výmera 1099 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
138. Pozemok, parc. č. 9796, orná pôda, výmera 1015 m², register „E“, list vlastníctva č. 6408, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota 2,- eur
139. Pozemok, parc. č. 9473, orná pôda, výmera 921 m², register „E“, list vlastníctva č. 6411, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/896; súpisová hodnota 5,- eur
140. Pozemok, parc. č. 9584, orná pôda, výmera 3873 m², register „E“, list vlastníctva č. 6414, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 27,- eur
141. Pozemok, parc. č. 9615, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 368 m², register „E“, list vlastníctva č. 6418,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/448; súpisová hodnota
12,- eur
142. Pozemok, parc. č. 9717, orná pôda, výmera 305 m², register „E“, list vlastníctva č. 6418, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 5/448; súpisová hodnota 3,- eur
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143. Pozemok, parc. č. 9616, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 748 m², register „E“, list vlastníctva č. 6419,
obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/672; súpisová hodnota
3,- eur
144. Pozemok, parc. č. 9619, orná pôda, výmera 2035 m², register „E“, list vlastníctva č. 6421, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 14,- eur
145. Pozemok, parc. č. 9624/1, orná pôda, výmera 1249 m², register „E“, list vlastníctva č. 6422, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 9,- eur
146. Pozemok, parc. č. 9624/2, orná pôda, výmera 550 m², register „E“, list vlastníctva č. 6422, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
147. Pozemok, parc. č. 9625, orná pôda, výmera 2106 m², register „E“, list vlastníctva č. 6423, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 14,- eur
148. Pozemok, parc. č. 9628, orná pôda, výmera 492 m², register „E“, list vlastníctva č. 6424, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
149. Pozemok, parc. č. 9673, orná pôda, výmera 496 m², register „E“, list vlastníctva č. 6424, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 3,- eur
150. Pozemok, parc. č. 9633, záhrada, výmera 446 m², register „E“, list vlastníctva č. 6426, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 6,- eur
151. Pozemok, parc. č. 9644, trvalý trávnatý porast, výmera 101 m², register „E“, list vlastníctva č. 6427, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/1344; súpisová hodnota 1,eur
152. Pozemok, parc. č. 9647/2, orná pôda, výmera 110 m², register „E“, list vlastníctva č. 6428, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 1,- eur
153. Pozemok, parc. č. 9656, orná pôda, výmera 647 m², register „E“, list vlastníctva č. 6429, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/1890; súpisová hodnota 4,- eur
154. Pozemok, parc. č. 9718, orná pôda, výmera 290 m², register „E“, list vlastníctva č. 6431, obec Nová Bystrica,
katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1/112; súpisová hodnota 3,- eur
155. Pozemok, parc. č. 9798, orná pôda, výmera 121862 m², register „E“, list vlastníctva č. 7069, obec Nová
Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1721/665280; súpisová hodnota 315,eur
156. Pozemok, parc. č. 9631, trvalý trávnatý porast, výmera 697 m², register „E“, list vlastníctva č. 7071, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 1721/665280; súpisová hodnota
2,- eur
157. Pozemok, parc. č. 259/102, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m², register „E“, list vlastníctva č.
7135, obec Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová
hodnota 4,- eur
158. Pozemok, parc. č. 258/101, trvalý trávnatý porast, výmera 6372 m², register „E“, list vlastníctva č. 7157, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 18,eur
159. Pozemok, parc. č. 8650/1, trvalý trávnatý porast, výmera 1020 m², register „C“, list vlastníctva č. 7216, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 9,eur
160. Pozemok, parc. č. 8651, trvalý trávnatý porast, výmera 136 m², register „C“, list vlastníctva č. 7216, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 26/2835; súpisová hodnota 1,Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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eur
161. Pozemok, parc. č. 8652, trvalý trávnatý porast, výmera 258 m², register „C“, list vlastníctva č. 7217, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 1,eur
162. Pozemok, parc. č. 9574/2, trvalý trávnatý porast, výmera 9580 m², register „E“, list vlastníctva č. 7348, obec
Nová Bystrica, katastrálne územie Nová Bystrica, štát SR, spoluvlastnícky podiel 13/4536; súpisová hodnota 27,eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 4. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku bez určenia minimálnej výšky kúpnej ceny a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny
predmetného majetku na účet správy podstaty
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK16 1111 0000 0068 8112 7251
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Šnegoň – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz Šnegoň – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
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Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, 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. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. 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. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
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; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: judr.sosna@zoznam.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca
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K001955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marie Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/526/2020S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/526/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Marie Komorová, rod. Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale bytom 4.apríla 3/8,
972 43 Zemianske Kostoľany, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/526/2020, 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 na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, emailom mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
v Považskej Bystrici dňa 11. januára 2021
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K001956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marie Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/526/2020S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/526/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca dlžníka Marie Komorová, rod. Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale bytom
4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/526/2020, v zmysle ust. § 167l ods. 5
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica,
číslo účtu: IBAN: SK80 5200 0000 0000 1188 8973.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
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V Považskej Bystrici dňa 11. januára 2021
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K001957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marie Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/526/2020S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/526/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Marie Komorová, rod.
Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale bytom 4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľy, občan SR, oznamujem, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/526/2020 zo dňa 4.01.2021
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 5/2021 zo dňa 11.01.2021, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za
správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Marie Komorová, rod. Kováčová, nar. 02.04.1963, trvale bytom 4.apríla 3/8, 972 43 Zemianske Kostoľy, občan
SR , I hereby declare that it was on the debtor's property By order of the District Court Trenčín, sp. no.
38OdK/526/2020 of 04.01.2021 published in Commercial Journal no. 5/2021 of 11.01.2021, declared bankrupt
and I was appointed as the administrator 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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, 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 Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying 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).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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 čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of 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 (§ 1671 sec. 2 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 secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak 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.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
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satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust 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 (§ 29
sec. 9 and 10 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).
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 vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied 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 day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The 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).
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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
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V Považskej Bystrici dňa 11.01.2021/ In Považská Bystrica, on 11.01.2021
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K001958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopčák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom 0, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/214/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Dušan Sopčák, nar. 24.03.1954, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, vo
veci vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/214/2020, oznamuje v súlade s ústanovením §167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčíne, dňa 11.01.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K001959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Luteránová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/524/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/524/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníčky:
Zuzana Luteránová, rod. Iliašová, nar. 24. 08.1979, trvale bytom: 972 02 Opatovce nad Nitrou, možno nahliadnuť
v pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na:
info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

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

217

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

K001960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Luteránová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/524/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/524/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznej veci dlžníčky: Zuzana Luteránová, rod. Iliašová, nar. 24. 08.1979,
trvale bytom: 972 02 Opatovce nad Nitrou.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K001961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01
Púchov, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, správca týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Prejtská 336/290, 018
41 Dubnica nad Váhom, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 hod. do 14.00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail:
hofierkovaxenia@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.
V Dubnici nad Váhom, dňa 11.01.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová

K001962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory
1932/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
konkurzného veriteľa.
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 vo výške 350,00 € na účet správcu,
č. ú., IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: spis. značka konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Dubnici nad Váhom, dňa 11.01.2021
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Dana Pažitná, rod. Faktorová

K001963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Kucharík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Mesto nad Váhom ---, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/477/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/477/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka, správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka, Marian Kucharík, nar. 20.10.1960, trvale bytom
Nové Mesto nad Váhom, sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka, Marian Kucharík, nar. 20.10.1960, trvale bytom Nové Mesto nad
Váhom, zrušuje.

K001964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Dana Pažitná, rod.
Faktorová, nar. 24.02.1966, trvale bytom Dvory 1932/18, 020 01 Púchov (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/534/2020 zo dňa 04.01.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
In accordance with the Direction of European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as a bankruptcy trustee
of the debtor Dana Pažitná, birth surname Faktorová, born on 24.02.1966, residing at Dvory 1932/18, 020 01
Púchov, Slovak Republic (hereinafter as the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the
District Court Trenčín, file No.: 38OdK/534/2020 dated 04.01.2021, a bankruptcy proceeding was declared in
relation to property of the debtor.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa 11.01.2021.
Dňom 12.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 5/2021 on 11.01.2021.
Bankruptcy was declared on 12.01.2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from declaring of the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Xénia Hofierková, Prejtská
336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.01.2021.
The date 13.01.2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty,
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commeriacl Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka
bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 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, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

k dispozícii na internetovej

stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 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).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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
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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 Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia 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 Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Mgr. Xénia Hofierková, bankruptcy trustee

správca

konkurznej

podstaty

K001965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orel Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 765/2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Orel, nar. 23.08.1986, trvale bytom Majerníková 765/2, 972 51
Handlová, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/525/2020 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 na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
azitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
v Považskej Bystrici dňa 11. januára 2021
JUDr. Alojz Žitník – správca

K001966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orel Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 765/2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Alojz Žitník, správca dlžníka Tomáš Orel, nar. 23.08.1986, trvale bytom Majerníková 765/2, 972 51
Handlová, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/525/2020, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK28 5200
0000 0000 0656 3445.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
v Považskej Bystrici dňa 11. januára 2021
JUDr. Alojz Žitník – správca

K001967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orel Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerníkova 765/2, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(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 Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Tomáš Orel, nar.
23.08.1986, trvale bytom Majerníková 765/2, 972 51 Handlová, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/525/2020 ,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/525/2020 zo dňa 4.
januára 2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 5/2021 zo dňa 11. januára 2021, vyhlásený konkurz a bola
som ustanovená za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Tomáš
Orel, nar. 23.08.1986, trvale bytom Majerníková 765/2, 972 51 Handlová, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/525/2020, Slovak republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/525/2020
on the 4 January 2021 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 5/2021 dated 11.January 2021
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, 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 Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
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.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying 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).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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 čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of 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 (§ 1671 sec. 2 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 secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak 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.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral 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,
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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).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust 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 (§ 29
sec. 9 and 10 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).
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 vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied 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 day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The 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).
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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 11.01.2021/ In Považská Bystrica, on 11.01.2021
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee
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K001968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/484/2020 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/484/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka, správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka, Mária Danielová, nar. 25.09.1972, trvale bytom
Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza II - Píly, sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka, Mária Danielová, nar. 25.09.1972, trvale bytom Trhová ulica
329/4, 971 01 Prievidza II - Píly, zrušuje.

K001969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kutiš PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Hlinku 445/33, 971 01 Prievidza I - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/514/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/514/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) obchodný podiel v spoločnosti Modrá lagúna, spol. s r. o., so sídlom J. Kollára 17, 971 01 Prievidza, IČO: 51
014 432, súpisová hodnota: 100,-eur

K001970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 341 / 8, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette S1504
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/521/2020 S1504
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Okresný súd Trenčín
38OdK/521/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša,
(ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 38OdK/521/2020 zo dňa 21.12.2020
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného súdu Trenčín
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2020 dňa 30.12.2020 pod číslom K092342.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
38OdK/521/2020, dated December 21th 2020, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Juraj Blažej, born on September 26th 1997, address Staničná 341/8, 018 61 Beluša, (hereinafter only „Debtor“)
and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was published in
the Commercial Bulletin Nr. 250/2020 on December 30th 2020 by Nr. K092342.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. 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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). 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 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
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Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
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.
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. 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.
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
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, 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. Správcovi musí byť prihláška
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 shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application 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 Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
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the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. 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. 6 BRA).
9. 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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). 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). 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). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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 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).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, 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 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office 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 of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 11.januára 2021
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on January 11th 2021
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K001971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/306/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/306/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 11.01.2021 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica, správca dlžníka Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská
677/49, 911 01 Trenčín týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 a s poukazom na ust. § 167k zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich
povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné
pre zistenie majetku dlžníka.
Ján Lukáč, nar. 05.01.1959, bytom Opatovská 677/49, 911 01 Trenčín
V Považskej Bystrici,
11.01.2021
JUDr. Róbert Fatura, správca

K001972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 341 / 8, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1997
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette S1504
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/521/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/521/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61
Beluša, pod sp. zn.: 38OdK/521/2020 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v
pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K001973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 341 / 8, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette S1504
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/521/2020 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/521/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Juraj Blažej, nar. 26.09.1997, trvale bytom Staničná 341/8, 018 61 Beluša, konkurz vedený pod sp. zn.:
38OdK/521/2020, (ďalej len ako „Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok, je vedený v slovenskej sporiteľni,
a.s. IBAN: SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
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 vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K001974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukšo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 2064 / 14, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/492/2020 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/492/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 zákona NR SR
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Miroslav Lukšo, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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19.12.1970, trvale bytom Bratislavská 2064/14, 911 05 Trenčín, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu
tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:

opis súpisovej zložky majetku :
KN vedeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, okres Trenčín, obec Dolná Súča, katastrálne územie
Dolná Súča
LV č.:

Typ:

3022
3022
3022
3022
4199
4199
4199
4199

Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E
Parcela E

Výmera:
m2
983
861
1134
1106
2249
1210
1645
1161

Druh:

Parc. Číslo:

Vlastnícky podiel

Súpisová hodnota €

orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná

3270
3273
3404
4017
4241
4356
4704
5476

1/3
1/3
1/3
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1

88,47
77,49
102,06
99,54
607,23
326,70
444,15
313,47

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

Súpis majetku všeobecnej podstaty zostavený v Trenčíne, dňa 11.01.2021
JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca

K001975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošíková Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Naštice 189, 957 01 Dolné Naštice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/529/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/529/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozefína Jánošíková, nar. 30.9.1966, trvale bytom 957 01 Dolné Naštice 189, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošíková Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Naštice 189, 957 01 Dolné Naštice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/529/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/529/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(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 Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Jozefína Jánošíková, nar. 30.9.1966, trvale bytom 957 01 Dolné Naštice 189 oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 40OdK/529/2020 zo dňa 31.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Jozefína Jánošíková, born 30.9.1966, address 957 01 Dolné Naštice 189 our duty is
to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/529/2020 dated on
31.12.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 4/2021 on
08.01.2021. The bunkruptcy 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
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, 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 dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
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 sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

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 time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. 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. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K001977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánošíková Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Naštice 189, 957 01 Dolné Naštice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/529/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/529/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Jozefína Jánošíková, nar. 30.9.1966, trvale bytom 957 01 Dolné
Naštice 189, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 40OdK/529/2020, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca
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K001978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobok Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica R. Jašíka 1929 / 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/394/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/394/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V právnej veci dlžníka Juraj Bobok, sp. zn.: 38OdK/394/2018, správca týmto opakovane zverejňuje majetok
dlžníka, ktorý ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167p ZKR, pričom predávaným
majetkom dlžníka je:

Majetok:
Hodnota:
Mena:
Dlžník:
Právny titul:

pohľadávka
3504,93 s príslušenstvom
EUR
K.V. s.r.o. ( IČO: 36 312 029 )
Neuhradené mzdové nároky, Rozsudok OS PD 15Cpr/3/2012

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

Toto opakované ponukové konanie je prvým kolom, a to z dôvodov podľa § 7 zákona číslo 62/2020 Z. z. o
niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a
v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Juraj Bobok
číslo konania: 38OdK/394/2018
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K001979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harušincová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slopná 27 -, 018 21 Slopná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/217/2018 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/217/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR, správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Harušincová Veronika zrušuje.

K001980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Dávidik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 221/27, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.6.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/757/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/757/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca z dôvodu chyby pri písaní opravuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu Ján Dávidik nar. 23.6.1944, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku 76/2020 zo dňa 21.4.2020, takto:
1, parc. č. 7536/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 2.390 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 766 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020, Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
2. parc. č. 7536/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 2.390 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 766 v podiele 15 / 3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
3. parc. č. 4722 /2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 54 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 12000 v podiele 1/144 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
4. parc. č. 7506/13 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 11.308 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 732 v podiele 185/62208 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
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5. parc. č. 7619/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 315.208 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 11938 v podiele 3480/7741440 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
6. parc. č. 7619/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 315.208 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 11938 v podiele 1260/1935360 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
7. parc. č. 7549/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.803 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
8. parc. č. 7549/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.803 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
9, parc. č. 7549/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 2.142 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
10. parc. č. 7549/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 2.142 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
11 , parc. č. 7630/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.967 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
12, parc. č. 7530/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.967 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
13, parc. č. 7631/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 447 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
14, parc. č. 7631/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 447 m2, , Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
15, parc. č. 7631/7 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 35 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
16, parc. č. 7631/7 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 35 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 767 v podiele 15/3456 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
17, parc. č. 7401/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 436 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 723 v podiele 58/20544 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
18, parc. č. 7485 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 846 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 718 v podiele 931/175104 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
19, parc. č. 7506/12 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 23.068 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 716 v podiele 185/61488 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
20, parc. č. 7470/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 872 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 715 v podiele 123/41472 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
21, parc. č. 7470/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 573 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 715 v podiele 123/41472 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
22, parc. č. 7479 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.344 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 715 v podiele 123/41472 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
23, parc. č. 7442/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 156 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 8221 v podiele 1/48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
24, parc. č. 7768/5 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 184

m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
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Terchová LV č. 7970 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EU,
25 ,parc. č. 7768/5 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 184 m2, S Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7970 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
26 , parc. č. 7768/6 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 146 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7970 v podiele 1/ 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
27. parc. č. 7768/6 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 146 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7970 v podiele 1 /48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,Mena EUR
28, parc. č. 7532/5 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 997 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
29, parc. č. 7547/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 911 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
30 ,parc. č. 7548/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 2.293 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 /48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
31 , parc. č. 7549/25 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 64 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
32, parc. č. 7776 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 768 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová
LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
33, parc. č. 8067/2 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 358 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 /48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
34, parc. č. 8068 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 934 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
35, parc. č. 4921/1 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 881 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1/ 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
36, parc. č. 4926 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 797 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová
LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
37, parc. č. 4934 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 659 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
38, parc. č. 6102/2 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 1. 496 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
39, parc. č. 6105 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 641 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

40, parc. č. 7532/5 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 997 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
41, parc. č. 7547/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 911 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
42 ,parc. č. 7548/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 2.293 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 /48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
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43 , parc. č. 7549/25 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 64 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
44, parc. č. 7776 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 768 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová
LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
45 parc. č. 8067/2 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 358 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 /48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
46., parc. č. 8068 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 934 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
47, parc. č. 4921/1 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 881 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1/ 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
48, parc. č. 4926 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 797 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová
LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
49, parc. č. 4934 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 659 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
50, parc. č. 6102/2 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 1. 496 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
51. parc. č. 6105 parcely registra „E“ orná pôda o výmere 641 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7971 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
52. parc. č. 7118 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.668 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 4654 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
53. parc. č. 7120 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 427 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 4654 v podiele 1/96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
54. parc. č. 7121/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 173 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 4654 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
55. parc. č. 7122/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 540 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 4654 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
56., parc. č. 7327 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 364 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 4654 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
57. parc. č. 7450/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 81 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 9534 v podiele 1 / 24 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
58. parc. č. 7453/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 42 m2 Okres : Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 9534 v podiele 1 / 24, Deň zápisu : 02.03. 2020 súpisová hodnota : 10.- Euro , Mena EUR
59. parc. č. 7486 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 513 m2, Slovenská republika, Okres: Žilina,
Obec Terchová k.ú. Terchová LV č. 9534 v podiele 1 / 24 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
60. parc. č. 8441 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.274 m2, Slovenská republika, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 9534 v podiele 1 / 24 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
61. parc. č. 4262 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 445 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 9781 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
62. parc. č. 4263

parcely registra „C“ orná pôda o výmere 409

m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
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Terchová LV č. 9781 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
63. parc. č. 7457 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 163 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Tercohvá LV č. 3016 v podiele 1 / 144 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
64.parc. č. 7398 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.356 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1224 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
65. parc. č. 7495/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1098 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 8228 v podiele 189/ 24192 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
66. parc. č. 8432 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.320 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7976 v podiele 1/ 48 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR

67. parc. č. 7374 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 839 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7973 v podiele 1/ 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
68. parc. č. 7502 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.618 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 7973 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
69. parc. č. 8 431/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.092 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2331 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
70. parc. č. 7383/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 120 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2330 v podiele 1 / 576 , Deň zápisu: 09 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
71. parc. č. 7375 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 3.114 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2329 v podiele 1 / 288 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
72. parc. č. 4722/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 194 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2326 v podiele 1 / 144 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
73. parc. č. 7122/5 parcely registra „C“ zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 2328 v podiele 1 / 288 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
74.parc. č. 7330 parcely registra „C“ trvalý trávny porast výmere 420 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2327 v podiele 1 / 192 Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
75. parc. č. 7159/2 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 5.291 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1973 v podiele 1 / 1152 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
76. parc. č. 4288/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 702 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1925 v podiele 15 / 6912 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
77.parc. č. 7300/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 424 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
78. parc. č. 7415 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.144 , 00 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
79.parc. č. 7436 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.248 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
80. parc. č. 7474 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 940 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
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81. parc. č. 7496/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 858 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
82., parc. č. 7499/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 948 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
83. parc. č. 7778/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 821 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
84. parc. č. 7784/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 296 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
85.parc. č. 7788/4 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 251 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
86. parc. č. 7792/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 773 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
87. parc. č. 7795/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 784 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2324 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
88. parc. č. 7117/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 269 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1756 v podiele 1 / 1152 , Deň zápisu: 02.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
89. parc. č. 7185 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.109 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1756 v podiele 1 / 1152 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
90. parc. č. 7125 /1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 275 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1757 v podiele 1 / 1152 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
91. , parc. č. 7125/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 459 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 1757 v podiele 1 / 1152 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
92. parc. č. 4278 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.359 m2,, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1914 v podiele 15 / 6912 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena EUR

93., parc. č. 4226/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 459 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
94. parc. č. 4226/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 455 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
95. parc. č. 4239/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 412 m2,Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
96. parc. č. 4240/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 973 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
97. parc. č. 4281/2 parcely registra „C“
orná pôda o výmere 438
m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
98. parc. č. 4295/3 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 226 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota:10.-€, Mena EUR
99. parc. č. 4295/4 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 364 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
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100. parc. č. 4295/5 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 562 m2, , Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
101, parc. č. 4321/2 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 1.131 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 1924 podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
102. parc. č. 4321/3 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 63 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 1924 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
103. parc. č. 7167/1 parcely registra „C“ orná pôda o výmere 258 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú.
Terchová LV č. 2762 v podiele 1 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
104., parc. č. 7394 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.218 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 3017
v podiele 33 / 4608 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
105. parc. č. 7449/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 394 m2, Slovenská republika, Okres:
Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová LV č. 3017 v podiele 33 / 4608 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová
hodnota: 10.-€, Mena EUR
106. parc. č. 7449/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 223 m2, Slovenská republika, Okres:
Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová LV č. 3017 v podiele 33 / 4608 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová
hodnota: 10.-€, Mena EUR
107. parc. č. 6074 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 159.165 m2, okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 4167 v podiele 189 / 290 304 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
108. parc. č. 6074 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 159.165 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 4167 v podiele 1/1536 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
109.parc. č. 6086/5 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 235
m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6751 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
110., parc. č. 6088/4 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 212 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6751 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
111. parc. č. 6093/1 parcely registra „E “ orná pôda o výmere 1.632 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 6751 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
112. , parc. č. 6086/5 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 235 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6751
v podiele 3 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
113., parc. č. 6088/4 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 212 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6751 v podiele 3 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:10.-€,
Mena EUR
114. , parc. č. 6093/1
parcely registra „E “ orná pôda o výmere 1632 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 6751 v podiele 3 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
115 , parc. č. 7549/3
parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 443 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6830 v podiele 5 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
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116 , parc. č. 7549/3 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 443 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6830 v podiele 5 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
117 , parc. č. 7549/23 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1033 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6830 v podiele 5 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
118 , parc. č. 7549/23 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1033 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 6830
v podiele 5 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR

119 , parc. č. 7430 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.545 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 7056
v podiele 15 / 2304 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
120 , parc. č. 8083 parcely registra „C“ o r n á p ô d a o výmere 1.676 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 7969 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu:
10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
121 , parc. č. 8083 parcely registra „C“ o r n á p ô d a o výmere 1.676 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 7969 v podiele 1 / 48 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
122 , parc. č. 7195/9 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 2.145 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 7978 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
123 , parc. č. 7195/13 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 658 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 1978 v podiele 1 / 96 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
124 , parc. č. 7506/11 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 5.228 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 8226 v podiele 185 / 61 488 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
125 , parc. č. 7122/2 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.035 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 8552 v podiele 1 / 288 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
126 , parc. č. 4727/1 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 23.244 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
127 , parc. č. 4727/2 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 284 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 2.-€, Mena
EUR
128 , parc. č. 4727/4 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 30.988 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 1 5/ 89280 , Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
129 , parc. č. 4727/5 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 19.861 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
130 , parc. č. 4727/6 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 309 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
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131 , parc. č. 4727/7 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 362 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161
v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová
hodnota:10.-€, Mena EUR
132 , parc. č. 4727/8 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 35 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:102.-€, Mena
EUR
133 , parc. č. 4727/9 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 362 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
134 , parc. č. 4727/10 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 35 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
135 , parc. č. 4727/11 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 35 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 10161 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
136 , parc. č. 4727 / 3 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 121. 925 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10162 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10.3.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
137 parc. č. 7619/3 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 20.000 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10171 v podiele 3480 / 7741440 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
138., parc. č. 7619/3 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 20.000 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10171 v podiele 1260 / 1935360 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová
hodnota: 10.-€,
139 , parc. č. 7619/2 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 10.000 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10172 v podiele 3480 / 7741440 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová
hodnota: 10.-€, Mena EUR
140 , parc. č. 7619 /2 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 10.000 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10172 v podiele 1260/ 1935360 . Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová
hodnota: 10.-€, Mena EUR .
141 , parc. č. 4727/12 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 362 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
142 , parc. č. 4727/13 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 41 m2, Okres: Žilina, Obec Terchová
k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
143 , parc. č. 4727/14 parcely registra „C“ trvalý trávny porast o výmere 1.086 m2, Slovenská republika,
Okres: Žilina, Obec Terchová k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020
Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
144 , parc. č. 4727/16 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 3.511 m2, , Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
145 , parc. č. 4727/17 parcely registra „C“ trvalý trávnatý porast o výmere 70 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
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146 , parc. č. 4727/18 parcely registra „C“ ostatná plocha o výmere 4.029 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10309 v podiele 15 / 89280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
147 , parc. č. 4727/15 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 33.063 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310 v podiele 15 / 89 280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
148 , parc. č. 4727/19 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 23 411 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310 v podiele 15 / 89 280 , Deň zápisu: 09.03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
149 , parc. č. 4727/20 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 2.603 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310 v podiele 15 / 89 280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR Plomba vyznačená na základe V-11203/2019 .
150 , parc. č. 4727/21 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 868 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310 v podiele 15 / 89 280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.€, Mena EUR
151 , parc. č. 4727/22 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 868 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310
v podiele 1 5 / 89 280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
152 , parc. č. 4727/23 parcely registra „C“ lesný pozemok o výmere 868 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10310 v podiele 1 5/ 89 280 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
153 , parc. č. 4955/1 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 49.120 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10965 v podiele 252 / 124416 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota:
10.-€, Mena EUR
154 , parc. č. 4955/1 parcely registra „E “ trvalý trávny porast o výmere 49.120 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 10965 v podiele 1 / 576 , Deň zápisu: 10 .03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
155 , parc. č. 7398 parcely registra „E “ trvalý trávnatý porast o výmere 58 m2, Okres: Žilina, Obec
Terchová k.ú. Terchová LV č. 11072 v podiele 1 / 192 , Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
156.parc.č. 7812 /2 parcely registra C, orná pôda o výmere 474 m2, Okres : žilina , Obec : Terchová,
k.ú.Terchová, LV č. 8222, v podiele 1/48, Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena EUR
157. parc.č. 335/9 parcely registra c, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, Okres : Zlaté Moravce, Obec
: Čaradice, k.ú. Čaradice, LV č. 1200 v podiele 1/96, Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€, Mena
EUR
158 parc.č. 335/3 parcely registra c, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 408 m2, Okres : Zlaté Moravce,
Obec : Čaradice, k.ú. Čaradice, LV č. 1296 v podiele 1/96, Deň zápisu: 10.03.2020 Súpisová hodnota: 10.-€,
Mena EUR
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K001981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 299, 916 16 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/530/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/530/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu – JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až v piatok vždy od 9.00 do 15.00
hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. čísle: 0911 516 890.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K001982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 299, 916 16 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/530/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/530/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca týmto oznamujem podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR, je vedený v
Fio banke, a.s., č.ú.: SK04 8330 0000 0025 0140 9831. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K001983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 299, 916 16 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/530/2020 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/530/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
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Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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 Trenčín zo dňa
30.12.2020, spis. zn. 40OdK/530/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 3/2021 zo dňa
07.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Parči, nar. 12.06.1992, trvale bytom Hrachovište
299, 916 16, Slovensko (ďalej len „dlžník“). 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 správcovi na adresu: JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
Slovenská republika. 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. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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
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.

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.
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
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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. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je
známy z dokumentov dlžníka.
Notification to foreign creditors
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 Trenčín, file No. 40OdK/530/2020 published in
Commercial Journal No 3/2021 on 7th of January 2021, the bankruptcy was declared on the estate of debtor:
Peter Parči, date of birth 12.06.1992, residence Hrachovište 299, 916 16, Slovak republic (hereinafter only
“debtor”). 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 JUDr. Bohuslav Gelatka, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic. 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.
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:
·
·
·
·
·
·
·
·

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
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;
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;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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
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 truste 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
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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.
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 truste 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.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca / trustee

K001984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miakiš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Rovné 138 -, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/893/2019 S1510
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Okresný súd Trenčín
38OdK/893/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V právnej veci dlžníka Jaroslav Miakiš, sp. zn.: 38OdK/893/2019, správca týmto zverejňuje majetok dlžníka, ktorý
ponúka na predaj, a to formou ponukového konania podľa § 167p ZKR, pričom predávaným majetkom dlžníka je (
spolu, nie samostatne ):

pohľadávka 4149,24 EUR s 9,5% ročným úrokom z omeškania od 03.02.2007 do zaplatenia + trovy
konania vo výške 248,95 EUR;

V súlade s § 167p ods. 1 ZKR ( Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. ) správca uvádza podmienky ponukového konania:

Lehota na predloženie ponúk:
Povinnosť zloženia zálohy:
Výška zálohy:
Účet pre účely zloženia zálohy:
Rozhodujúce kritérium:
Kritérium pre prípad zhody cenových ponúk:

12 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku
áno
navrhovaná kúpna cena
SK8809000000005033492737
najvyššia ponúknutá kúpna cena
žreb správcu

Predloženou cenovou ponukou je záujemca viazaný. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, správcovi vzniká
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky.

Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Jaroslav Miakiš
číslo konania: 38OdK/893/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín
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K001985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavenka Melichar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 1063/2, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1962
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Melichar Lavenka, nar. 14.07.1962, bytom Lastovičia 1063/2, 941 31 Dvory
nad Žitavou (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]:
veriteľom, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022,
BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K001986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerka Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2234 / 24, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por č. Druh
1.
Orná pôda

Výmera v m2
37207

Štát Obec
SR Libichava

K.ú.
Libichava

LV č. Parc.č.
119
116

Register
„E“

Spoluvl. podiel
1/16

Súpisová hodnota
465 €

Por Prenajímateľ Nájomca
Č. zmluvy
Nájomné
č.
obdobie
2.
Dlžník
Biodynamic Libichava s.r.o., 956 38 Libichava č. 50, IČO: Zo dňa 29.12.2011
2020
36343536
3.
Dlžník
MVL AGRO, s.r.o., Malé Chlievany č. 67, 957 01 Bánovce č. 545 zo dňa 8.2.2012
2020
nad Bebravou, IČO: 34135286
4.
Dlžník
Pozemkové spoločenstvo, Spoločnosť súkromných č. 47/2017 zo dňa 16.9.2017 2020
vlastníkov lesov Libichava, 956 38 Šišov, IČO: 42282837 v znaní dodatku zo dňa 5.10.2020
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K001987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Filip Fogada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca dlžníka: Bc. Filip
Fogada, nar. 03.12.1988, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce (ďalej len „dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo SLSP, a.s. ako účet č. SK 37 0900 0000 0051 1314
2198. Do poznámky uviesť číslo spisovej značky konkurzu.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
§ 167l ods. (5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 ods. (3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
§ 32 ods. (5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky
musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho
práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená
súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil
popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
§ 32 ods. (7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
§ 32 ods. (19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

V Nových Zámkoch dňa 11.01.2021

K001988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Filip Fogada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
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Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku dlžníka Bc. Filip Fogada, nar. 03.12.1988, 951 01 Nitrianske
Hrnčiarovce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese L.
Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00 h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

e-mailom:

V Nových Zámkoch dňa 11.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K001989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Filip Fogada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/289/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/289/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Invitation to lodge a claim for foreign creditors
Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EÚ/ No. 2015/848 of 20th May 2015 on
insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu Bc. Filip Fogada, nar. 03.12.1988, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/289/2020 zo dňa 21.12.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Bc. Filip Fogada, date of birth 03rd of december 1988, place of domicil 951 01 Nitrianske
Hrnčiarovce, (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court
in Nitra, No. 28OdK/289/2020 dated 21th of december2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 21.12.2020 zverejnením v OV 249/2020 dňa 29.12.2020 pod
značkou K092015. The bankruptcy was declared on 21th of december 2020 publication in OV 249/2020
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx) on 29th of december 2020 brand
K092015. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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po zverejnení 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 begins by declaring the bankruptcy. The
bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Report (Bulletin), 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 (Bulletin) shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec.
9 Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/162/2019 S1525 Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 249/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:29.12.2020
BRA). Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. 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. 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 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. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the
housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had
registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the
secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v
konkurze rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ). Anyone who could request to wipe
assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor can apply his rights by application
form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency
administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the
status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ). Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Zuzana Szabóová,
with residence at L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času , kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin). 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). 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 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 (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku
získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 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
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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encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§167l sec. 2 BRA). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú
má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a popis. 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). The application must be submitted on a preprinted
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 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). 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 Obchodný vestník 249/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 29.12.2020).
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 (§ 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 Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 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). To the claim shall
be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA). K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form.
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). Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). The 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). 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. 1ZKR). 4 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 Obchodný vestník 249/2020 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania
29.12.2020. The truste 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 consideration as
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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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 submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). The submission, by which the claim was alleged, which will be
alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). Táto výzva sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 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 Council No. 2015/848 dated 20th May
2015.
Nové Zámky 11.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca dlžníka

K001990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Pozsonyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzwalova 552/48, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/236/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/236/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Marek Pozsonyi, nar. 22.01.1981, bytom: Petzwalova 552/48, 949 11 Nitra,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Marek Pozsonyi, s miestom podnikania: Petzwalova 552/48,
949 11 Nitra, IČO: 50 074 202 (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 28OdK/236/2020, počas výkonu svojej funkcie zistil zo
zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.03.2020, ako aj na základe
výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marek Pozsonyi, nar. 22.01.1981, bytom: Petzwalova
552/48, 949 11 Nitra, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Marek Pozsonyi, s miestom podnikania:
Petzwalova 552/48, 949 11 Nitra, IČO: 50 074 202 (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 28OdK/236/2020, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
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.
V Nitre dňa 11.01.2021

JUDr. Roman Nagy, 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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K001991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho 944/19, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/268/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/268/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Erika Kissová, nar.
02.08.1961, bytom 936 01 Šahy, J. Thuróczyho 944/19, oznamuje podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
V Nitre dňa 11.01.2020
Mgr. Nina Dubecová, správca

K001992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1965
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/276/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Ján Hegedüs, nar. 05.05.1965, Gazdovská 208, 946 21 Veľké Kosihy, týmto
oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základna
príhlasovacia 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 týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko splnil rozvrh výťažku. Zverejnením tohto oznamu 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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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K001993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MADLENIAK - drevovýroba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 120 / 0, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 554 111
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE 2. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca úpadcu MADLENIAK – drevovýroba, s.r.o., IČO: 36 554 111, so sídlom Robotnícka
120, 946 56 Dulovce, týmto v súlade so zaväzným pokynom příslušného orgánu a v súlade s ustanovením § 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“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len
„VPK“) na podávanie záväzných cenových ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len
„ponuka“) predmetom ktorého je nasledovný majetok úpadcu, tj. hnutelná vec (motorové vozidlo)

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec (motorové vozidlo) zapísané
v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra - leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 31 326 552, pod pr.č. 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2020 vydanom dňa
18.09.2020 pod č. K069795, a to:

Hnuteľná vec – motorové vozidlo
p.č. Druh
Popis

1.

Rok
Stav
výroby

Motorové vozidlo zn. Audi A6, 3.0 TDi
Quattro,
150
kw,
VIN:
Hnuteľná WAUZZZ4G0EN162226, EVČ: KN999ET, 2014
vec
Farba Biela, počet najazdených km: 181
366 km, neplatná STK a EK

Súpisová Dôvod
Deň
Miesto kde sa
hodnota v zapísania do zapísania do vec nachádza
EUR
súpisu
súpisu
Majetok podľa
Primeraný
§67 ods. 1
Robotnícka
veku
a 17 000,00 písm a). ZKR 14.09.2020 120,
najazdeným
945
56
km
Dulovce

(ďalej len „predmet speňaženia“)

Podmienky VPK
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Spôsob podávania ponúk: záujemcovia doručia svoje návrhy v písomnej forme v zalepenej neprehliadnej obálke
opatrenej označením VPK – AUDI - 2.KOLO KONKURZ 31K/3/2020 - NEOTVÁRAŤ“ osobne do kancelárie
správcu, alebo poštou na adresu kancelárie správcu: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra

Lehota na podávanie ponúk: 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, do
15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9
ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Návrh musí byť písomný, v slovenskom jazyku a musí obsahovať nasledovné:
a. názov, sídlo, IČO a výpis z obcodného registra nie starśí ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide o právnickú
osobu)
b. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, prípadne obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac záujemcu ( ak ide
o fyzickú osobu, prípadne fyzickú osobu – podnikateľa)
c. telefonický a e-mailový kontakt záujemcu
d. presné označenie predmetu speňaženia, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. návrh kúpnej ceny v eurách s DPH (úpadca je platcom DPH)
f. doklad o poukazaní finančnej zálohy vo výške minimálne vo výške 30% z ponúkanej kúpnej ceny za
odpredaj predmetu speňaženia v rámci VPK na bankový účet úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.,
IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
g. oznámenie čísla účtu, na ktorý ma byť vratená poukázaná finančná záloha, ak ponuka záujemca nebude
vyhodnotená ako najvýhodnejšia
h. dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za záujemcu
i. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi
j. čestné prehlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami 2. kola verejného ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie ním
zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že ním
predložená záväzná cenová ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia
a tento záujemca by v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7 pracovných dní nedoplatil
ponúkanú kúpnu cenu a neuzavriel kúpnu zmluvu so správcom
V prípade, ak bude záujemcom zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady preložené do slovenského
jazyka súdnym znalcom (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
Ak je záujemca zastúpený inou osobou na zákalde plnomocenstva je nevyhnutné doložiť úradne overené
plnomocenstvo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zložená finančná záloha vo výške minimálne 30 % z ponúkanej
kúpnej ceny za odpredaj predmetu speňaženia v rámci VPK, pričom táto záloha musí byť pripísaná na
účte úpadcu vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s., číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000 0050 7284 3085
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. V prípade záujemcu, ktorý bude
vyhodnotený ako víťaž VPK sa táto záloha započita na kúpnu cenu.
Najnižšia akceptovaná ponuka bez potreby ďalšieho schválenia príslušného orgánu za odpredaj predmetu
speňaženia v rámci VPK je minimálne 60% súpisovej hodnoty predmetu speňaženia (10.200,00 Eur s
DPH). (iné ponuky doručené správcovi za odpredaj predmetu speňaženia búdu podliehať schváleniu príslušného
orgánu)
Záujemca môže v rámci VPK predložiť iba jednu ponuku, inak sa na jeho ponuky neprihliada.
Po doručení ponuky je ponukou záujemca viazaný a nemôže ju meniť, dopĺňať, odvolať, a ani vziať späť až do
ukončenia VPK.
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Na ponuky doručené správcovi po lehote a ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti sa
nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou vo VPK.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť jednu, alebo všetky ponuky a zrušiť VPK bez udania dôvodu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet speňaženia v rámci VPK. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu. Správca bezodkladne po otvorení obálok zašle
zápisnicu z tohto úkonu príslušnému orgánu za účelom posúdenia primeranosti ponúk záujemcov. Príslušný
orgán zašle správcovi vyjadrenie k primeranosti ponúk v lehote 7 pracovných dní.
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 pracovných dní od obdržania vyjadrenia príslušného orgánu
o primeranosti ponúk, kde vo vyhodnotení správca zároveň výzve víťaza ponukového konania k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude finančná
záloha započítana na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a pred
podpisom kúpnej zmluvy uhradiť zvyšok kúpnej ceny a to v lehote určenej správcom, avšak nie kratšej ako 7
pracovných dní.
Vypratanie veci (prevzatie a prepravu predmetu speňaženia) je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje
náklady.
Neúspešnym záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu najneskôr do 30
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúkna na číslo účtu uvedené v ponuke s oznámením, že
v ponukovom konaní neboli vybraní. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia výšky ponúkanej
ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy, alebo nezloží doplatok kúpnej ceny v termíne
určenom správcom.
Predmet kúpy sa predáva v stave ako stojí a leží.
Obhliadky predmetu speňaženia je možné vykonať v termínoch dohodnutých so správcom na tel. č. 0948 232 002

Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo email: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K001994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 2 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 888 523
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V uvedenej konkurznej veci oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú
prihlášou pohľadávky zo dňa 5.1.2021, prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to:
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Veriteľ

Dátum doručenia

Podaná v lehote

Spolu v EUR

SHELL Slovakia, s.r.o.

5.1.2021

Nie

3361,88

p. č.
811.

Tomáš Timoranský, správca

K001995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapráň Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlaté Moravce /, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Štefan Kapráň, nar. 13.12.1980, bytom Mesto Zlaté Moravce, v zmysle § 167j zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje;
že doposiaľ nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť
súpis majetku konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 11.1.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K001996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Mikuláš 658, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/130/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/130/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Roman Nagy, správca, so sídlom: Akademická 4, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Viola Rusnák, nar.
19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35 Dubník (ďalej ako „úpadca“), spisová značka: 29OdK/130/2019,
podľa § 167n 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“) v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom: 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, zo
dňa 20.11.2020, s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“), vyhlásil I. kolo dražby nehnuteľného majetku úpadcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu.
1. Označenie dražobníka:
JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Viola Rusnák, nar. 19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35
Dubník, sídlo kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 43 704 701, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1410
2. Dátum konania dražby: 21.01.2021
3. Čas konania dražby: 10.00 hod.
4. Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Ivety Grellovej, PhD., so sídlom Kupecká č. 8, 949 01 Nitra
5. Kolo dražby: Prvé kolo dražby (nejde o opakovanú dražby). Dražba nemá povahu spoločnej dražby.
6. Predmet dražby:
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
·

parcelné číslo: 65, druh: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 173 m2

Stavby:
·

druh: Bytový dom, popis stavby: BYT. DOM, súpisné číslo: 675, na parcele číslo: 65

·

Byt č. 716, na prízemí, vo vchode č. 675

Byt:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky
podiel k pozemku: 1/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Úpadca je na LV č. 15 pre kat. úz. Veľká tabuľa zapísaný pod por. č. 3 pod predchádzajúcim menom: Paradiová
Viola.
(ďalej len „predmet dražby“)
Predmet dražby tvorí v konkurze všeobecnú konkurznú podstatu.
Oznámenie o dražbe bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 238/2020 dňa 10.12.2020 pod č. K088992.

7. Dôvod upustenia od dražby:
Z dôvodu prijatých opatrení v rámci ochrany pred COVID-19, najmä obmedzenia sloboda pohybu a pobytu
zákazom vychádzania a platných opatrení ohľadom organizovania hromadných podujatím, ktoré môžu mať za
následok obmedzenie možnosti účasti potenciálnych účastníkov na dražbe.

V Nitre, dňa 11.01.2021

JUDr. Roman Nagy, správca
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K001997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Balla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 2832/20, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/152/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/152/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 09.08.2019, sp. zn. 31OdK/152/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 157/2019 zo dňa 15.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Karol Balla, nar. 09.08.1982,
bytom Šoltésovej 2832/20, 940 02 Nové Zámky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Karol Balla, nar. 09.08.1982, bytom
Šoltésovej 2832/20, 940 02 Nové Zámky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K001998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapustová 1046/20, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/133/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.05.2020, sp. zn. 23OdK/133/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 95/2020 zo dňa 20.05.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Lakatos, nar. 28.12.1976,
bytom Kapustová 1046/20, 941 10 Tvrdošovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 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 Milan Lakatos, nar. 28.12.1976, bytom
Kapustová 1046/20, 941 10 Tvrdošovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K001999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrovo ..., 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/291/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/291/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ildikó Kováčová, nar. 08.12.1969, trvalý pobyt 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
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konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852762 alebo na e-mail:
spravca@skpbrlas.sk
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K002000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Bereczková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 582/33, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/258/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/258/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K002001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrovo ..., 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/291/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/291/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Ildikó Kováčová, nar. 08.12.1969, trvalý pobyt 943 01 Štúrovo (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. SK34 1100 0000 0029 4800
8081, TATRSKBX, vedený v Tatra 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.
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JUDr. Ondrej Brláš, správca

K002002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrovo ..., 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/291/2020 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/291/2020
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"
(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
– Ildikó Kováčová, nar.: 08.12.1969, trvale bytom , 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 21.12.2020, sp. zn. 28OdK/291/2020,
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zverejneným v Obchodnom vestníku č. 249/2020 dňa 29.12.2020 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený JUDr. Ondrej Brláš so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, značka
správcu: S1770 (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 Ildikó Kováčová, born on 08.12.1969, with permanent address at , 943 01 Štúrovo (hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of 21.12.2020, ref.
No. 28OdK/291/2020 published in the Commercial report No. 249/2020 of 29.12.2020 was proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and JUDr. Ondrej Brláš with its office at Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, ref. No. of trustee:
S1770 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)
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
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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
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
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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
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.
Nitra, dňa 07.01.2021
Nitra, on 07.01.2021
JUDr. Ondrej Brláš, správca dlžníka
JUDr. Ondrej Brláš, trustee of the bankrupt
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K002003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Földesová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.roľníckej školy 873 / 49, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/259/2020 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/259/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Andrea Földesová, nar. 28.07.1977, bytom Roľníckej školy 49/14, 945 01
Komárno, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Komárne dňa 12. 01. 2021
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K002004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kotianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/254/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 29OdK/254/2020-20 zo dňa
02.11.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Jana Kotianová, nar. 09.08.1978, bytom Poštová 320/2, 935
34 Veľký Ďur – Dolný Ďur .
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
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V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jana Kotianová, nar.
09.08.1978, bytom Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur – Dolný Ďur končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Jana Kotianová, nar. 09.08.1978,
bytom Poštová 320/2, 935 34 Veľký Ďur – Dolný Ďur pod sp. zn.: 29OdK/254/2020, zrušuje.

V Nových Zámkoch 11.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K002005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Munka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 41, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/240/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/240/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 30OdK/240/2020-17 zo dňa
20.10.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Július Munka, nar. 21.02.1981, M.R.Štefánika 2889/41, 940
02 Nové Zámky .
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Július Munka, nar.
21.02.1981, M.R.Štefánika 2889/41, 940 02 Nové Zámky končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Július Munka, nar. 21.02.1981,
M.R.Štefánika 2889/41, 940 02 Nové Zámky pod sp. zn.: 30OdK/240/2020, zrušuje.

V Nových Zámkoch 11.01.2021
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K002006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Neviďanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farná 77, 935 66 Farná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/229/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/229/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 30OdK/229/2020-17 zo dňa
13.10.2020 ustanovená za správcu majetku dlžníka Norbert Neviďanský, nar. 20.05.1984, bytom Farná 77, 935
66 Farná .
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Norbert Neviďanský, nar.
20.05.1984, bytom Farná 77, 935 66 Farná končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Norbert Neviďanský, nar. 20.05.1984,
bytom Farná 77, 935 66 Farná pod sp. zn.: 30OdK/229/2020, zrušuje.

V Nových Zámkoch 11.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K002007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Vanek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/263/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/263/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.11.2020, sp. zn.: 27OdK/263/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 19.11.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 19.11.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Vojtech Vanek, nar. 25.04.1953, bytom Mesto Komárno (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bola
ustanovená JUDr. Zuzana Szabóová, správca, L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov
MS SR pod číslom S 1525 (ďalej len „Správca“). Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný
vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka. V
zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe
uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku Dlžníka, ich
predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.

V Nových Zámkoch dňa 11.01.2021
JUDr. Zuzana Szabóová, SKP

K002008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haník Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1984
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/257/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/257/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova
14, 811 03 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav Haník, trvale
bytom Nové Zámky, 940 02 Nové Zámky, nar. 05.01.1984 (ďalej aj ako len „Dlžníka“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Bratislave, dňa 11.01.2021
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JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K002009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabados Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 47, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/130/2020 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/130/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Jozef Szabados, nar. 20.12.1977, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove 47, podnikajúci
pod obchodným menom: Jozef Szabados – TA - DO, IČO: 44 942 834, s miestom podnikania 946 13 Okoličná na
Ostrove 47 v konkurznom konaní č. k. 29OdK/130/2020 v súlade s §76 ods. 3 v spojitosti s § 167j ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje zmenu súpisových hodnôt majetku zapísaného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.
601/B.
Majetok zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom:
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 601/B dňa 26.08.2020 :
Oddelená podstata zabezpečeného Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
veriteľa:
00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 601/B
Právny dôvod vzniku/ zriadenia
Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 29.07.2008
zabezpečovacieho práva
Dátum vzniku zabezpečovacieho 29.07.2008
práva
Prihlásené
poradie 1.
zabezpečovacieho práva
Aktuálne poradie zabezpečovacieho
1.
práva podľa LV
Poradie zabezpečenej pohľadávky
6.
v zozname pohľadávok
Výška zabezpečenej pohľadávky 28.996,54Eur
spolu
Dôvod zapísania do súpisu majetku § 167h ods. 1 a 3 v spojitosti s §167k ods. 1ZKR
Dátum zapísania do súpisu majetku 26.08.2020

Súpisová
zložka č.:

1.

2.

Pôvodná
súpisová
hodnota
v EUR:

Typ majetku: Popis:

Nová
súpisová
hodnota
v EUR::

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
Nehnuteľnosť na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ 3.703,evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
·
parcela č. 168/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1058m2
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ
Nehnuteľnosť
6.650,evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
·
parcela č. 168/2, záhrada, vo výmere 1900m2
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·
parcela č. 168/2, záhrada, vo výmere 1900m2
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ
969,50
evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
·
parcela č. 168/3, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 277m2
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ
154,evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
·
parcela č. 168/4, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 44m2
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ
210,evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
·
parcela č. 168/5, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 60m2
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Komárno, obec:
OKOLIČNÁ NA OSTROVE , katastrálne územie: Okoličná na Ostrove, zapísaná
na Okresnom úrade v Komárne, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ
evidovaná na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 616 a to:
39.000,·
Rodinný dom na parcele č. 168/3, súpisné číslo 47
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2 k celku;
Označené v návrhu ako obydlie dlžníka.

1.453,-

3.451,-

315,-

20.577,-

Na základe znaleckého posudku č. 223/2020 zo dňa 14.12.2020 vypracovaného znalcom Ing. Imrich Mészáros,
Dlhá 25, 946 03 Kolárovo, Evidenčné číslo znalca: 912281, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota
spoluvlastníckeho podielu dlžníka v pomere ½ na nasledovných nehnuteľnostiach: rodinného domu so súp. č. 47
a jeho príslušenstva na pozemku s parc. č. 168/3, pozemkov s parc. č. 168/1, parc. č. 168/2, parc. č. 168/3, parc.
č. 168/4 a parc. č. 168/5 v kat. ú. Okoličná na Ostrove, obec Okoličná na Ostrove, okres Komárno ( súpisových
zložiek majetku č. 1, 2, 3, 4, 5 ,6) správca dňa 11.01.2021 zmenil hodnotu súpisovej zložky majetku č. 1 zo sumy
3.703- EUR na sumu 12.239,-EUR, hodnotu súpisovej zložky majetku č. 2 zo sumy 6.650,- EUR na sumu 9.965,EUR, hodnotu súpisovej zložky majetku č. 3 zo sumy 969,50EUR na 1.453,-EUR, hodnotu súpisovej zložky
majetku č. 4 zo sumy 154,-EUR na sumu 3.451,-EUR, hodnotu súpisovej zložky majetku č. 5 zo sumy 210,-EUR
na sumu 315,-EUR a hodnotu súpisovej zložky majetku č. 6 zo sumy 39.000,-EUR na sumu 20.577,-EUR.
Poznámka: Podľa vyššie uvedeného znaleckého posudku znalec zistil, že rodinný dom so súp. č. 47 je zapísaný
na liste vlastníctva (v popisných údajoch), ale nie je zakreslený na katastrálnej mape (geodetických údajoch) v
súlade so skutkovým stavom (boli realizované prístavby: (i) Prístrešok (gril) na pozemku s parc. č. 168/1 v kat. ú.
Okoličná na Ostrove a (ii) Sklad na pozemku s parc. č. 168/1 v kat. ú. Okoličná na Ostrove). Ďalej zistil, že stavba
garáže (Garáž na pozemku s parc. č. 168/4 v kat. ú. Okoličná na Ostrove) nie je zapísaná na liste vlastníctva (v
popisných údajoch), ale je zakreslená na katastrálnej mape (geodetických údajoch) v súlade so skutkovým
stavom.
V Nových Zámkoch dňa, 11.01.2021
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, správca

K002010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohos Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 970, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/274/2020 S1485
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

280

Obchodný vestník 8/2021
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

Okresný súd Nitra
31OdK/274/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Marián Bohos, nar. 02.10.1977, 94634 bytom Bátorove
Kosihy č. d. 970 č. k.: OS Nitra 31OdK/274/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje III. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné číslo

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky
podiel
Osobné motorové vozidlo Peugeot 406 1.7E, 1997, VF38EDHXE80318290 Používaný, rok výroby 1/1
EČ: KN670BX
1997

Súpisová
hodnota
350,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V III. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/77/2020- neotvárať", do 01.02.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 01.02.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 01.02.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K002011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janček Aleš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jatov 318, 941 09 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/288/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/288/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty Aleš Janček, nar. 12.06.1991, bytom Dolný Jatov 318,
941 09 Jatov, podnikajúci pod obchodným menom : Aleš Janček, s miestom podnikania Dolný Jatov 318,
941 10 Jatov, IČO: 52 456 579 č. k.: OS Nitra 31OdK/288/2020, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na
predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
Prívesný vozík, výrobné číslo 0524, EVČ: NZ 220 ZS

Stav opotrebenia
Používaný, rok výroby 1986

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- Euro
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Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V II. kole verejného ponukového konania je
stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 28OdK/77/2020- neotvárať", do 01.02.2021 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 01.02.2021 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 01.02.2021 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
10) Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok.

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

283

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K002012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Vaniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Lovce 586, 941 42 Veľké Lovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/259/2020 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/259/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 04.01.2021

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Prihlásená suma spolu: 1 629,13 €

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

V Nitre dňa 11.01.2021
JUDr. Andrea Pállová, správca

K002013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hozlinger Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/262/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/262/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Hozlinger, nar. 28.07.1970, bytom Meštianska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2725/11, 945 01 Komárno, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 30.11.2020, som zistil, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ZKR.
V Nových Zámkoch dňa 11.01.2021
Ing. Jozef Kulich, správca

K002014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košíková Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653/63 653/63, 949 05 Nitra - Dolné Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/236/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/236/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 30OdK/236/2020 zo dňa 14.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Magdaléna Košíková, nar. 4.12.1952, bytom
Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra – Dolné Krškany.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 11.1.2021 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 Magdaléna Košíková, nar. 4.12.1952, bytom Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra –
Dolné Krškany, v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/236/2020 sa končí, nakoľko
správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K002015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miháliková Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Damborského 1458 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/234/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/234/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/234/2019 zo dňa 16.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Vlasta Mihalíková, nar. 22.9.1978, bytom
Damborského 1458/7, 949 01 Nitra.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 11.1.2021 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 Vlasta Mihalíková, nar. 22.9.1978, bytom Damborského 1458/7, 949 01 Nitra.,
v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 23OdK/234/2020 sa končí, nakoľko správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K002016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milota Jakubíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P.O. Hviezdoslava 616/12, 934 31 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/226/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/226/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Milota Jakubíková, nar. 23.09.1976, trvale bytom Ul. P.O.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hviezdoslava 616/12, 934 31 Levice,
a reštrukturalizácii v platnom znení

v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze

OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/226/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 203/2020 zo dňa 21.10.2020 zrušuje.
v Nitre dňa 11.01.2021

JUDr. Ladislav Barát
správca

K002017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kollárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 934 01 Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/228/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/228/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Miloš Kollárik, nar. 21.12.1968, trvale bytom 934 01 Krškany,
prechodný pobyt Kopec 1714/14, Šurany, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/228/2020, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 202/2020 zo dňa 20.10.2020 zrušuje.
v Nitre dňa 11.01.2021

JUDr. Ladislav Barát
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 656 / 83, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 841 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/197/2020/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/197/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka Attila Fodor, nar. 03.05.1993, bytom
Hlavná 656/83, 941 37 Strekov, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Attila Fodor - AF EUROPE
TRANSPORT s miestom podnikania Madáchová 2586/84, 943 60 Nána, IČO: 46 814 663 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje
konkurz Dlžníka.

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

V Bratislave, dňa 11.01.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K002019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imre Bagita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Víťazstva 1045 / 1, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1967
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/224/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/224/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 06.10.2020, č. k. 29OdK/224/2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Imre Bagita, nar. 24.09.1967, bytom Víťazstva 1045/1, 946 03 Kolárovo (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz
na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 197/2020 zo dňa 13.10.2020, K074319.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
03.08.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 03.08.2020,
súčinností tretích osôb, súčinností dlžníka a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Imre Bagita,
nar. 24.09.1967, bytom Víťazstva 1045/1, 946 03 Kolárovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Imre Bagita, nar. 24.09.1967, bytom
Víťazstva 1045/1, 946 03 Kolárovo, zrušuje.
V Nitre, dňa 11.01.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K002020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Buch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 349/106, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/292/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Erik
Buch nar.20.03.1996, bytom Hlavná ulica č. 349/106, 951 06 Vinodol, (ďalej v texte „dlžník“) Vám týmto
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.12.2020, sp. zn.27dK/292/2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
č.251/2020, deň vydania 31.12.2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Erik Buch nar.20.03.1996, bytom Hlavná ulica č. 349/106, 951 06 Vinodol ,
(hereinafter only “the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra No. 27OdK/292/2020 dated 23 December 2020 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
This resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV251/2020 on date of issue 31
December 2020.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke27OdK/ 292/2020. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
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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súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:27OdK/292/2020. Application which will be delivered later will be considered
as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published 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 note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
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 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.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K002021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anikó Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 646 / 99, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/250/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 30.10.2020, č. k. 31OdK/250/2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Anikó Kovácsová, nar. 17.10.1987, bytom Hlavná 646/99, 941 37 Strekov (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 215/2020 zo dňa 06.11.2020, K080483.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
01.10.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 01.10.2020,
súčinností tretích osôb, súčinností dlžníka a vlastného šetrenia Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Anikó
Kovácsová, nar. 17.10.1987, bytom Hlavná 646/99, 941 37 Strekov, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Anikó Kovácsová, nar. 17.10.1987, bytom
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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Hlavná 646/99, 941 37 Strekov, zrušuje.

V Nitre, dňa 11.01.2021
LEGES Recovery k.s., správca

K002022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 736, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/205/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Nagy, nar. 18.04.1964, bytom Čenkov 736,
943 52 Mužla (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 226/2020 dňa 24.11.2020, K084700.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl.
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb.
výroby
Motocykel SIMSON SR 50/1C -CS/-, VIN: 8195152, EČV: NZ548AB, farba
1
Modrá, kategória: L3e,
použitá
1998

rok Súpisová
hodnota
250,00 €

Poznámka
žiadna

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Motocykel SIMSON SR 50/1C -CS/-, VIN: 8195152, EČV: NZ548AB, farba Modrá, kategória: L3e, rok
výroby 1998, podľa slov úpadcu nepojazdný.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
29OdK/205/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 250,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
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. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
29OdK/205/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K002023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babirátová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súlovce 195 195, 956 14 Súlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/255/2020 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/255/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pol. č. 1 mobilný telefón zn. Huawei P30 výrobné číslo 8620895051703856 - súpisová hodnota 120 eur

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K002024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Klimčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Ďungela 485/4, 941 45 Maňa – Veľká Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2020 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Pozemky
Por. č.

Druh

Výmera
Štát
m2

1

Trvalý
trávny
porast

38

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1709

1422

1/96

0,12 €

2

Orná pôda

4382

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1135/1

1/84

15,65 €

3

Orná pôda

2938 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/1

1/84

10,50 €

Obec

Katastrálne
Parcelné Spoluvlastnícky
Číslo LV
Súpisová hodnota
územie
číslo
podiel dlžníka
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4

Orná pôda

4704 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1710

1247/2

1/84

16,80 €

5

Orná pôda

2305 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1123

1/72

9,60 €

6

Orná pôda

2329 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1828

1124

1/72

9,70 €

7

Orná pôda

2814 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1912

1196/1

1/24

35,18 €

2045 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1913

1376/1

1/72

8,52 €

1047 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1914

1367

1/24

13,10 €

1425 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1130/1

1/12

35,63 €

4647 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1140

1/12

116,18 €

1426 Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1403/3

1/12

35,65 €

486

Slovenská republika Hriňová Hriňová

1915

1405/8

1/12

12,15 €

1210 Slovenská republika Hriňová Hriňová

5428

1360

1/96

3,78 €

3722 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/1

1/96

11,63 €

3956 Slovenská republika Hriňová Hriňová

6395

1359/4

1/96

12,36 €

6395

1359/5

1/96

6396

1349/2

1/12

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Orná pôda
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Trvalý
trávny
porast
Zastavaná plocha a nádvorie

221
Trvalý
trávny
porast

Slovenská republika Hriňová Hriňová

2778 Slovenská republika Hriňová Hriňová

13,81 €
69,45 €

Deň zapísania: 11.01.2021
Dôvod zapísania: § 167h ods. 1 ZKR
V Nitre dňa 11.01.2021

Mgr. Nina Dubecová, správca

K002025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Pócsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 640/17, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/256/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/256/2020
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

294

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 14.01.2021

30OdK/256/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 421
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 869
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 25
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 870
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Typ
Druh pozemku: záhrada

súpisovej

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 158
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 871
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 14.01.2021

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 204
Obec: Hurbanovo
Štát:
Názov katastrálneho územia: Bohatá

SR

Číslo LV: 185
Parcelné číslo reg. C: 872
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4

Typ
Popis
Obec: Hurbanovo

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: -

SR

Orientačné
Názov katastrálneho územia: Bohatá

číslo:

-

Číslo LV: 185
Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

číslo:
reg.

C:

Levice, dňa 11.1.2021

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K002026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Pócsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 640/17, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/256/2020 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/256/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej

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

Dátum zápisu: 4.1.2021

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 5807,30 €

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 2638,52 €

Veriteľ BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 722,41 €

V Leviciach, dňa 11.1.2021

K002027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/295/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/295/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kotlár, nar. 08.12.1963, Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany, týmto
v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra, a to v pracovných
dňoch v čase od 8.00 - 12.00. hod. a od 13.00 – 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232 002,
mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, 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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K002028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/295/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/295/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca
dlžníka Jozef Kotlár, nar. 08.12.1963, Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/295/2020 zo dňa 29.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
zn. správcu: S1868, Slovenská republika, bol ustanovený do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 2/2021 zo dňa 05.01.2021

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 Nitra, proc. no. 23OdK/295/2020 from December 29, 2020, bankruptcy proceedings were declared on
the Debtors assets: Jozef Kotlár, date of birth 08.12.1963, domicile Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany,
Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“) and SISÁK & PARTNERS, konkurzy
a reštrukturalizácie k.s., offices Mostná 13, 949 01 Nitra, mark number: S1868, Slovak Republic, was
appointed to the function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in
the Commercial Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 2/2021 from January 5, 2021.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 06.01.2021.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on January 6, 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením 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 (§
171c ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. 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).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in a
bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. 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).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child ́s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor ́s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. 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).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator 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 be used proportionately. A secured creditor
of a home loan 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 order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
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6. 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
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 sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo 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).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each 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. (Section 29 (2) of the BRA).
8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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).
9. 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 the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency, whose reference exchange rate neither the European Central bank nor
the National bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
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11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
12. 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).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of a
creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor ́s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor ́s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor ́s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1868, Slovenská republika,, alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania, 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
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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).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - SISÁK &
PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Mostná 13, 949 01 Nitra, mark number: S1868,
Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox of the administrator through the designed
electronic form; the electronic submission and its attachments must be signed by the guaranteed
electronic signature of the person entitied to submit the electronic filing, while delivered to the
administrator within the basic registration period of 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the administrator at a later date, the creditor shall be considered; the creditor,
however, cannot exercise his/her voting rights. 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 such as the exercise of the right
to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, 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.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca podstaty
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., bankruptcy-trustee

K002029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušovská 1436/41, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1963
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/295/2020 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/295/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Jozef Kotlár, nar. 08.12.1963, Krušovská 1436/41, 955 01
Topoľčany, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 23OdK/295/2020 v
zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193.

Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
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preddavku na trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K002030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Mihálik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sek 31/5, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1989
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/267/2020 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/267/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
(vyhotovený v zmysle ust. § 167j ZKR)
dlžník: Dušan Mihálik, nar. 31.01.1989, trvale bytom Sek 31/5, 951 13 Branč
spisová značka: 31OdK/267/2020, správca: KASATKIN Recovery, k. s.
Súpisová
hodnota
Opis súpisovej zložky majetku
Hodnota
zapisovaného
Deň
Dôvod
majetku
Obec a
stanovená
Parcela Výmera Číslo listu
Spoluvlastnícky zapísania zapísania
Štát Katastrálne
vlastným
registra v m2 vlastníctva
podiel dlžníka majetku majetku
územie
odhadom
správcu v EUR
§ 167h
C
76
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
C
76
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
C
22
2142
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
5,00 €
ZKR
§ 167h
C
803
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
30,00 €
ZKR
§ 167h
C
295
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
C
341
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
C
316
1222
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
E
1820
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
70,00 €
ZKR
§ 167h
E
2946
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
100,00 €
ZKR
§ 167h
E
222
2022
SR Trebatice
30/1080
11.1.21
10,00 €
ZKR
§ 167h
E
4095
2020
SR Trebatice
1/36
11.1.21
200,00 €
ZKR
§ 167h
E
4553
1025
SR Trebatice
12/144
11.1.21
400,00 €
ZKR
§ 167h
E
12404
2051
SR Trebatice
1/36
11.1.21
300,00 €
ZKR
§ 167h
E
10146
38
SR Trebatice
1/54
11.1.21
200,00 €
Majetok - nehnuteľnosti

Číslo
súpisovej
Číslo
Druh
zložky
majetku parcely pozemku

1

1510/235 orná pôda

2

1510/237 orná pôda

3

1510/240 orná pôda

4

1510/234 orná pôda

5

1510/236 orná pôda

6

1510/238 orná pôda

7

1510/239 orná pôda

8

1498/2 orná pôda

9

1498/3 orná pôda

10

1498/4 orná pôda

11

1517/102 orná pôda

12
13
14

984

orná pôda

1517/2 orná pôda
998

orná pôda

Zápis do súpisu
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14

998

orná pôda

E

10146

38

SR

Trebatice

1/54

11.1.21

15

908

orná pôda

E

1485

39

SR

Trebatice

12/72

11.1.21

16

974/5

orná pôda

E

8787

41

SR

Trebatice

1/36

11.1.21

17

941

orná pôda

E

13243

42

SR

Trebatice

12/216

11.1.21

ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
SPOLU:

200,00 €
300,00 €
300,00 €
600,00 €
2 565,00 €

KASATKIN Recovery, k. s., správca
V Nových Zámkoch dňa 11.01.2021

K002031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olejkár Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 81, 013 11 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/173/2020 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Olejkár, nar. 03.09.1961, bytom: Porúbka 81,
013 11 Porúbka, podnikajúci pod obchodným menom Marián Olejkár, s miestom podnikania Porúbka 81, 013 11
Porúbka, IČO: 10 980 831, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Radovan Birka, správca

K002032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lekáreň Nádeje, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Ľ. Štúra 1 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 442 283
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2008 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2008
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty

Deň zapísania majetku do všeobecnej podstaty:

07.07.2020

Dôvod zapísania majetku do všeobecnej podstaty:

nespochybniteľné vlastnícke právo dlžníka

Peňažná pohľadávka
Názov:

Pohľadávka – pokuta odvolanej správkyni konkurznej podstaty v zmysle uznesenia Okresného súdu Žilina sp. zn.
4K/5/2008 – 437 zo dňa 26.05.2020
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3 319,39 €
do 07.07.2020
Právoplatné uznesenie Okresného súdu Žilina sp. zn. 4K/5/2008 – 437 zo dňa 26.05.2020

K002033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jedináková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca – U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/201/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/201/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Jana Jedináková, nar. 27.06.1990, trvale bytom Okružná 148/9A, 022 04
Čadca – U Hluška, do 31.12.2019 podnikajúci pod obchodným menom Jana Jedináková, s miestom
podnikania Okružná 148/9A, 022 04 Čadca – U Hluška, IČO: 51 650 495 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v
zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách:
·
·

pondelok – štvrtok od 08:45 – 12:00 hod. a od 12:30 – 15:15 hod.
piatok od 08:00 – 14:00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K002034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jedináková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca – U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1990
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/201/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/201/2020
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 3OdK/201/2020 zo dňa 29.12.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana
Jedináková, nar. 27.06.1990, trvale bytom Okružná 148/9A, 022 04 Čadca – U Hluška, do 31.12.2019
podnikajúci pod obchodným menom Jana Jedináková, s miestom podnikania Okružná 148/9A, 022 04 Čadca
– U Hluška, IČO: 51 650 495 (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Žilina No. 3OdK/201/2020, dated December 29th 2020, published in Commercial Journal No. 4/2021 on
January 8th 2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Jana Jedináková,
date of birth: 27.06.1990, with domicile Okružná 148/9A, 022 04 Čadca – U Hluška, Slovakia, until
31.12.2019 doing business under a trade name Jana Jedináková, with a place of business Okružná 148/9A,
022 04 Čadca – U Hluška, business identification No.: 51 650 495, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
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This Decision of the District Court Žilina came into force on January 9th, 2021. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, company identification No.:
36 795 364 Slovakia. Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims.
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 alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a 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. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška 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 je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K002035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lištiak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Hrádok 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/202/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Lištiak,
nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s.,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00
do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 257 527 700.

V Žiline, dňa 12.01.2021
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JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K002036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lištiak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Hrádok 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/202/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Lištiak,
nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

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

V Žiline, dňa 12.01.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K002037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lištiak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Liptovský Hrádok 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/202/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/202/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Peter Lištiak, nar. 05.06.1975, trvale bytom Mesto Liptovský Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 9OdK/202/2020 zo dňa 04.01.2021,
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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bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811
03 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Sládkovičova 6, 010 01
Žilina bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 5/2021 zo dňa 11.01.2021.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Žilina, proc. no. 9OdK/202/2020, dated on 4th January 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Peter Lištiak, date of birth: 5th June 1975, domicile: Mesto Liptovský
Hrádok, 033 01 Liptovský Hrádok and our company HMG Recovery, k.s., registered office at Červeňova 14,
811 03 Bratislava, with registered office Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Slovak republic, company
identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 5/2021 dated
on 11th January 2021.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2021. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina became valid on 12th January 2021. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

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

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

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

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

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

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

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, the Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

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

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

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

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

JUDr. Róbert Száraz
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajunková Alojzia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín 027 44, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. so sídlom kancelárie M. R .Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca dlžníka Alojzia Pajúnková, nar. 05.05.1975, trvale bytom 027 44 Tvrdošín,
korešpondenčná adresa: Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica, do 11.01.2020 podnikajúci pod obchodným menom
Alojzia Jurčiová, s miestom podnikania Oravské nábrežie 157/25, 027 44 Tvrdošín, IČO: 41 796 225, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v
úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771, na e-mailovej adrese: lenkachoma@gmail.com, ako aj písomne na
adrese kancelárie správcu.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajunková Alojzia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín 027 44, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca dlžníka Alojzia Pajúnková, nar. 05.05.1975, trvale bytom 027 44 Tvrdošín,
korešpondenčná adresa: Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica, do 11.01.2020 podnikajúci pod obchodným menom
Alojzia Jurčiová, s miestom podnikania Oravské nábrežie 157/25, 027 44 Tvrdošín, IČO: 41 796 225, v súlade s
ust. 167l a § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca týmto zverejňuje
číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK49 1100 0000 0029 2084 7908, vedený v Tatra Banka, a.s.,
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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 vo výške 350,- €.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajunková Alojzia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Tvrdošín 027 44, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/195/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/195/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn. 2OdK/195/2020 -21 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Alojzia Pajúnková, nar.
05.05.1975, trvale bytom 027 44 Tvrdošín, korešpondenčná adresa: Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica, do
11.01.2020 podnikajúci pod obchodným menom Alojzia Jurčiová, s miestom podnikania Oravské nábrežie 157/25,
027 44 Tvrdošín, IČO: 41 796 225, (ďalej aj ako len „Dlžník“) a spoločnosť Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO: 36 869 678, bola
ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 27th of May 2000, we are obliged to
inform you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 2OdK/195/2020 - 21 bankruptcy
procedure was declared on the assets of following debtor Alojzia Pajúnková, born 05.05.1975, residing 027 44
Tvrdošín, correspondence address: Ružová 2, 974 11 Banská Bystrica, until 11.01.2020 carrying business under
trade name Alojzia Jurčiová, with place of business Oravské nábrežie 157/25, 027 44 Tvrdošín, CIN: 41 796 225
and Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic, company
identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of bankruptcy administrator.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (here and after 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 administrator to the address Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt (debtor), about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to
which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description
of the condition. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets,
have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.
V Dolnom Kubíne 11.01.2021
In Dolný Kubín 11th of January 2021

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K002041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
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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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 7. KOLO
SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD
DAXNEROVA ULICA - TISOVEC
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36
865 265, zn. správcu S1436 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 14.01.2021
siedme kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“),
predstavujúcej spodný výrobný závod, nachádzajúci sa na Daxnerovej ulici, ktorý popri hornom výrobnom závode
slúžil Úpadcovi na realizáciu jeho hlavného predmetu činnosti (podnikania) zodpovedajúceho vývoju, výrobe,
odbytu a servisu univerzálnych dokončovacích cestných stavebných strojov, prídavných zariadení, oceľových
konštrukcií stavebných mechanizmov, ktorá pozostáva z (i) nehnuteľností, (ii) hnuteľných vecí najmä strojov
a zariadení, ktoré slúžili na prevádzku podniku, vrátane náradia a náradia vlastnej výroby a vnútorného vybavenia
nehnuteľností (iii) skladových zásob v podobe materiálov a nedokončených výrobkov, (iv) práv a záväzkov zo
zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam tvoriacich spodný výrobný závod, (v) iných majetkových
hodnôt v podobe cenných papierov (okrem akcií Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť),
vývojových úloh, softwaru a ďalších oceniteľných práv vrátane a (vi) peňažných pohľadávok vzťahujúcich sa
k tejto časti podniku Úpadcu.
Časť podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) tvorí najmä nasledovný majetok zaradený do súpisu
konkurzných podstát Úpadcu nasledovne:
·

v časti nehnuteľností (i) do:

a. súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s., so sídlom Mariánska 32/A,
900 31 Stupava, IČO: 35 756 951 (uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 8K/9/2017, zo dňa 22.07.2019, súd
povolil spoločnosti FDP Investment a.s. vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 Bratislava, IČO: 00 151 653; oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019), ktorého posledná aktualizácia bola
zverejnená dňa 22.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 15/2019 pod značkou záznamu K006398 ako
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre k.ú. Tisovec, vrátane ich súčastí a príslušenstva (súpisové položky
majetku por. č. 5 až 60);
b. súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 12.10.2018
v Obchodnom vestníku MS SR č. 198/2018 pod značkou záznamu K077278 ako nehnuteľnosť – pozemok parc.
č. 5029/2 (súpisová položka majetku por. č. 35);
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod písm. a. a písm. b. aj ako „Nehnuteľnosti“);
·

·

v časti hnuteľných vecí (ii) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov Úpadcu,
ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661 (súpisové položky majetku por. č. 81 až 239 a 242, por. č. 253 až 338, 379 a 380 – hnuteľné
veci tvoriace vnútorné vybavenia nehnuteľností, vrátane strojov a zariadení, náradia a špeciálneho
náradia pôvodne slúžiaceho na výrobnú činnosť Úpadcu) a ktorý bol zverejnený dňa 07.06.2018 v
Obchodnom vestníku MS SR č. 109/2018 pod značkou záznamu K039964 (súpisové položky majetku
por. č. 14, 15 a 16 – motorové vozidlá);
v časti skladových zásob (iii) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa RAVEN a.s.,
ktorý bol zverejnený dňa 25.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 18/2019 pod značkou záznamu
K007769 (súpisové položky majetku por. č. 2 až 8 – zásoby materiálu, polotovarov, nedokončenej výroby,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výrobkov a tovarov);
v časti iných majetkových hodnôt (v) do súpisu majetku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou
záznamu K014661 (súpisové položky majetku por. č. 37 až 43 – vývojové úlohy; súpisové položky
majetku por. č. 44 až 79 a 240 a 241 – software a súpisová položka por. č. 80 – oceniteľné práva) a ktorý
bol zverejnený dňa 07.11.2017 v Obchodnom vestníku MS SR č. 212/2017 pod značkou záznamu
K036605 (súpisové položky majetku por. č. 18 a 20 – cenné papiere - akcie);
v časti peňažných pohľadávok (vi) do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP
Investments a.s. (pôvodne Slovenská sporiteľňa, a.s.), preradenie ktorého zo súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov bolo zverejnené dňa 23.01.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 16/2019
pod značkou záznamu K006970 (súpisové položky majetku por. č. 62, 68, 71 a 72).

Predmetom časti podniku úpadcu (Spodný výrobný závod) nie sú tie súpisové zložky majetku zaradené do
oddelených podstát iných zabezpečených veriteľov, a to najmä nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre
katastrálne územie Tisovec, ktoré teritoriálne nesúvisia s areálom spodného výrobného závodu Úpadcu. Jedná sa
najmä o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriace horný výrobný závod
Úpadcu, nákupné stredisko a ubytovacie zariadenie (hotel s reštauráciou). Predmetom speňaženia nie sú ani
akcie Úpadcu v spoločnosti ZTS Martin, akciová spoločnosť.
Predmetom časti podniku nie je ani majetok Úpadcu zaradený do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov Úpadcu zverejneného dňa 18.02.2019 v Obchodnom vestníku MS SR č. 34/2019 pod značkou záznamu
K014661, nachádzajúce sa mimo nehnuteľností tvoriacich spodný výrobný závod, a to majetok nachádzajúci sa
v nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 76 pre katastrálne územie Tisovec tvoriacich nákupné stredisko
(súpisové položky majetku por. č. 246 až 252 – iné majetkové hodnoty (software) a por. č. 369 až 378 – hnuteľné
veci), ubytovacie zariadenie - hotel s reštauráciou (súpisové položky majetku por. č. 243 až 245 – hnuteľné veci
a por. č. 352 až 368 – hnuteľné veci), horný výrobný závod (súpisové položky majetku por. č. 240 a 241 – iné
majetkové hodnoty (software) a v nehnuteľnostiach (doškoľovacie a rekreačné zariadenie – Chata Zbojská)
zapísaných na LV č. 645 pre katastrálne územie Pohronská Polhora (súpisové položky majetku por. č. 339 až 351
– hnuteľné veci).
Bližšia špecifikácia Nehnuteľností
Nehnuteľnosti tvoriace časť podniku úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania v tomto ponukovom konaní
(stavby spodného závodu CSM Tisovec), sa nachádzajú na Daxnerovej ulici v Tisovci a sú tvorené
administratívnou budovou (súp. č. 756), jedálňou a kuchyňou (súp. č. 1212), nadstavbou AB (súp. č. 1213),
výrobnou halou (súp. č. 1214), halou A-12 (súp. č. 1215), centrálnym skladom olejov (súp. č. 1216), garážami
(súp. č. 1217), skladom technických plynov (súp. č. 1218), skladom odbytu (súp. č. 1219), halou repasie so
sociálnym prístavkom (súp. č. 1220), lakovňou (súp. č. 1221), strojovňou lakovne (súp. č. 1222), OTS (súp. č.
1223, jedná sa o budovu pre administratívu), kotolňou na pevné palivo a sociálnym prístavkom (súp. č. 1224),
medziskladom (súp. č. 1225), flotačnou čističkou (súp. č. 1226), umývacou rampou (súp. č. 1227), čerpačkou
vody (súp. č. 1228), usadzovacou nádržou so strojovňou (súp. č. 1326), prietokovým odlučovačom ropných látok
(súp. č. 1327), plynovou kotolňou (súp. č. 1659), skladom uhlia (súp. č. 1660), skladom (súp. č. 1661), vrátane
príslušenstva a pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 76 pre katastrálne územie Tisovec, obec Tisovec,
okres Rimavská Sobota.
Analýza polohy nehnuteľností: Nehnuteľnosti sa nachádzajú v meste Tisovec, v okrese Rimavská Sobota, v
Banskobystrickom kraji. Mesto leží v severnej časti okresu, na rieke Rimava v regióne Malohont. Severne od
mesta leží Muránska planina, východne i západne Stolické vrchy. Od juhu z Rimavskej Soboty na severozápad
do Brezna vedie cesta I/72, severovýchodným smerom na Červenú Skalu a Poprad vedie cesta II/531. Cez
Tisovec prechádza regionálna železničná trať Brezno – Jesenské. Okresné mesto Rimavská Sobota je vzdialená
36 km južne, Brezno 29 km severozápadne, Jelšava 31 km východne a krajské mesto Banská Bystrica je
vzdialené 70 km na západ. Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v
okrajovej južnej časti intravilánu mesta Tisovec. Areál závodu je v území ohraničený Daxnerovou ulicou zo
západu, nezastavanými pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo
severu a priemyselnými budovami z juhu. Areál je priamo prístupný z Daxnerovej ulice, ktorá je súčasťou cesty
I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od centra mesta 1 km.
Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a pevnú linku.
Analýza využitia nehnuteľností: Hodnotená nehnuteľnosť spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia je využívaná
na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien. Jedná sa o výrobný areál s
prevádzkovými priestormi výroby, skladov, garáží a administratívy, vrátane technického a sociálno-hygienického
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zázemia vrátane stravovania zamestnancov. Iné využitie sa v súčasnosti bez patričných stavebných úprav nedá
predpokladať. Väčšina stavieb areálu je toho času užívaná a primerane udržiavaná. Ostatné nevyužívané stavby
boli bez údržby. Prípadné riziká spojené s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na
nehnuteľnostiach, ktoré by vplývali na využitie nehnuteľností, neboli zistené. Konfliktné skupiny sa v blízkosti
nehnuteľnosti nenachádzajú. Hluk je primeraný intenzite dopravy.
Pozemky tvoriace spodný závod CSM Tisovec vrátane okolia sú situované v okrajovej južnej časti intravilánu
mesta Tisovec. Pozemky areálu závodu sú v území ohraničené Daxnerovou ulicou zo západu, nezastavanými
pozemkami so železničnou traťou z východu, zástavbou rodinných a bytových domov zo severu a priemyselnými
budovami z juhu. Pozemky sú prevažne rovinaté, s upraveným povrchom, prístupné z Daxnerovej ulice, ktorá je
súčasťou cesty I/72 na ťahu Rimavská Sobota-Brezno. Lokalita je priemyselnou časťou mesta, vzdialená od
centra mesta 1 km. Je tu možnosť napojenia na verejný rozvod vody, plynu, elektrinu, verejnú kanalizáciu a
pevnú linku.
Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(zilina@irkr.sk) alebo v kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a v kancelárii na
Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod. a 13:00
hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového konania
správca vydá za poplatok 250,- € bez DPH (t.j. 300,- € s DPH), a to v listinnej alebo elektronickej podobe.
V žiadosti o zaslanie podkladov, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, ktorá
žiadosť predkladá, záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

e-mailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g.

kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú
uchádzačovi poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.
Záujemcovi, ktorému boli vydané podmienky ponukového konania a za ich prevzatie riadne zaplatil poplatok,
správca na požiadanie záujemcu:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

ústne poskytne bližšie informácie ohľadom speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod);
poskytne vzor zmluvy o predaji časti podniku v znení, v ktorom bude uzatvorená s víťazným záujemcom;
poskytne vzor dohody;
poskytne k nahliadnutiu znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností
tvoriacich areál hlavného (spodného) výrobného závodu Úpadcu;
umožní obhliadku speňažovanej časti podniku Úpadcu (Spodný výrobný závod) vo vopred dohodnutom
čase.

Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej
značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 12.02.2021 do 16:00 hod.
(záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa
12.02.2021 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené
„Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
(Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 12.02.2021 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky
doručiť aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na adresu jeho sídla Mariánska 32/A, 900 31
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Stupava, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu –
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze (Spodný výrobný závod) – NEOTVÁRAŤ.“
Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s.,
v papierovej písomnej forme, pričom nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas
správcovi a súčasne zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na takúto ponuku sa nebude v ponukovom
konaní prihliadať. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K002042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidlák František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/179/2020 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: František Vidlák, nar. 21.09.1984, trvale bytom
mesto Martin, 036 01 Martin, do 03.06.2017 podnikajúci pod obchodným menom František Vidlák, s
miestom podnikania Šoltésovej 3, 036 01 Martin, IČO: 46 209 271, korešpondenčná adresa: E. B. Lukáča
4/30, 036 01 Martin, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K002043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zona Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Teplice Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/22/2020 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/22/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Milan Zona, nar.: 08.11.1979, trvale bytom: mesto Turčianske
Teplice, 039 01 Turčianske Teplice v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zapísal pod č. 3 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa AXA
životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika, IČO: 61 859 524 v prihlásenej sume pohľadávky
311,50 EUR.
V Žiline dňa 11.01.2021
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K002044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hluško Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/152/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/152/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Mária Hanuliaková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Hluško, nar. 19.06.1974, trvale bytom
Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Hluško - FANTASTIC, s
miestom podnikania Jaseňová 3218/2, 010 07 Žilina, IČO: 40 432 718, korešpondenčná adresa: Veľká
Okružná 2130/86, 010 01 Žilina týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a
preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K002045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci
stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis)
Správca úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01
Žilina, IČO: 31 561 888, na základe záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje dňom 14.01.2021 tretie
kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku.
Predmet speňaženia:
(i)
hnuteľná vec: Páliaci stroj NUMOREX, typ NXB 7500, výrobca ESAB-HANCOCK GmbH, Karben, NSR,
rok výroby 1989, výrobné číslo 89046, dátum uvedenia do prevádzky 01.09.1990, inventárne číslo 051021,
súpisová hodnota (aj mena): 385,20 EUR (ďalej len „Stroj 1“);
(ii)
hnuteľná vec: Hydraulický ohraňovací lis, typ CTO 250A, výrobca Strojárne Piesok, rok výroby 1987,
výrobné číslo T 17-58, dátum uvedenia do prevádzky 01.11.1987, inventárne číslo 005995, súpisová hodnota (aj
mena): 1.558,20 EUR (ďalej len „Stroj 2“);
hnuteľné veci (Stroje) vo vlastníctve tretej osoby – spoločnosti AVANA s.r.o., so sídlom Mariánska 32/A, 900 31
Stupava, IČO: 50 576 500; ktoré boli správcom zaradené do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Inovačný fond n. f., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 821 09 Bratislava IČO: 31 820 824 (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“, príp. „Príslušný orgán“), ktorý bol dňa 25.02.2019 zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 39/2019
pod značkou záznamu K016894 (ďalej spolu majetok pod písm. (i) a (ii) len „Stroje“). Dňa 27.01.2020
Zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Strojov za nasledovných
podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Stroje 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 Stroje sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom
Stroje správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stoja a ležia.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a 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.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k vyhlásenému ponukovému konaniu
telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Stroje sú toho času umiestnené v prevádzkových priestoroch úpadcu na ul. Daxnerova 756 v Tisovci. Za účelom
obhliadky Strojov je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na zilina@irkr.sk najmenej jeden pracovný deň
vopred s uvedením svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo).
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 100,- Eur bez DPH (120,Eur s DPH) na ponúknutú kúpnu cenu za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur bez DPH (240,- Eur s DPH) na ponúknutú
kúpnu cenu za Stroj 2, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu
v tvare SK11 0900 0000 0003 8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 02.02.2021.
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 Stroje
a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením
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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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 záujemcu 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 Stroje, ktorú je Správca
povinný prijať a predložiť na schválenie Príslušnému orgánu.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Stroje, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania a zloženia zábezpeky
(suma zábezpeky vo výške 100,- Eur (120,- Eur s DPH) za Stroj 1 a vo výške 200,- Eur (240,- Eur s DPH) za Stroj
2), správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za každý jeden Stroj samostatne a túto vyhodnotí ako
víťaznú. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie Zabezpečenému veriteľovi.
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 SK11 0900 0000 0003
8160 1976, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len „Účet“).
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku správca preloží na schválenie
Zabezpečenému veriteľovi do troch (3) kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk podľa predchádzajúcej veci.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jednotlivý
Stroj samostatne, ktorú je Správca povinný prijať a ktorá podlieha schváleniu Zabezpečeným veriteľom.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, t.j. ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako
víťazná a bola schválená Zabezpečeným veriteľom, 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 pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania
výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania 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 Stroje v prvom 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 02.02.2021 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej
obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom „CSMT - PREDAJ STROJOV“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na 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

K002046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODEprodukt s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 481 478
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K9/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zrušení schôdze veriteľov
KP recovery, k.s., so sídlom: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu MODEprodukt, s.r.o. "v konkurze"
so sídlom: Námestie Slobody 1476/12, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 481 478, oznamuje, že zrušuje schôdzu
veriteľov zvolanú zverejnené Oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č. 236/2020 zo dňa
8.12.2020 na deň 14.1.2021 o 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Sládkovičova 6, 010 01 Žilina z dôvodu
platných opatrení proti šíreniu koronavírusu SARS-Cov-2.
V Žiline, dňa 11.1.2021
KP recovery, k.s.

K002047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 5350/11 5350/11, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/161/2020 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/161/2020
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
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Matejová, nar. 11.10.1973, bytom Hollého 5350/11, 034 01
Ružomberok, podľa ust. § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto
oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

324

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

JUDr. Anna Machajdová-správca

K002048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vantuchová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
163 ., 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/200/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/200/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Eva Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163, 013 03 Krasňany, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K002049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vantuchová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
163 ., 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/200/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/200/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(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 Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") :
Eva Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163, 013 03 Krasňany, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Žiline, č.k.: 9OdK/200/2020, zo dňa 21.12.2020, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: : Eva Vantuchová, born 06.09.1966, address: Krasňany 163, 013 03 Krasňany, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: .: 9OdK/200/2020 dated
on 21.12.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 249/2020 zo dňa 29.12.2020.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 249/2020 zo dňa
29.12.2020. The bunkruptcy 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
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 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 dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v 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 sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

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 time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. 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. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

LICITOR recovery, k.s., správca

K002050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vantuchová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
163 ., 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/200/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Eva Vantuchová, nar. 06.09.1966, trvale bytom Krasňany 163,
013 03 Krasňany, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 9OdK/200/2020, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K002051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuba Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Straník 136/4, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1992
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/34/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/34/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Juraj Kuba, nar. 06.07.1992, trvale bytom Na Straník 136/4, 010 03 Žilina,
podnikajúci pod obchodným menom Juraj Kuba, s miestom podnikania Zástranie 136, 010 03 Žilina, IČO:
48 230 502 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

1. Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: BMW530xD 560X/NP71/02, EČV: ZA009IS, VIN:
WBANP71080CX70953; Rok výroby: 2006; Farba: modrá metalíza tmavá; Stav vozidla: nepojazdné - bez
motora; Súpisová hodnota majetku: 1 000,- Eur;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K002052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Bohatý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 368, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to nehnuteľných vecí v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Slavomír Bohatý, nar. 19.06.1972, Liptovská Porúbka 368, 033 01 Liptovská Porúbka, do
21.08.2013 podnikajúci pod obchodným menom Slavomír Bohatý s miestom podnikania 033 01 Liptovská
Porúbka 368, IČO: 43 572 430, vedeného v súpise oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
OV 11/2020 dňa 17.01.2020, a to položky č:
Položka č. Katastrálne územie, okres

1.

4.

Liptovská
Mikuláš

Porúbka,

okres

Liptovská
Mikuláš

Porúbka,

okres

Číslo LV Nehnuteľnosť
Podiel
Parcely CKN č. 1384/1 o výmere 92 m2 zastavaná plocha
a nádvorie;
Liptovský
162
CKN č. 1384/2 o výmere 436 m2 zastavaná plocha a nádvorie;
1/16
CKN č. 1386 o výmere 271 m2 záhrada;
CKN č. 1387 o výmere 370 m2 záhrada
Liptovský
Parcela CKN č. 1385 o výmere 169 m2 zastavaná plocha
1549
a nádvorie;
1/16
Stavba rodinného domu súp. č. 380 post. na parcele CKN č. 1385

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku, pričom prijatie víťaznej ponuky
v nadväznosti na záväzný pokyn zabezpečeného veriteľa podlieha súhlasu príslušného orgánu.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Správca prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na
účet správcu IBAN SK54 8360 5207 0042 0408 3862.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 30 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami
z dôvodu udelenia súhlasu podľa bodu 1.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
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A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti;
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania,
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje, t. j. je
potrebné výslovne označiť súbor nehnuteľností, o ktorý má záujemca záujem;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Kostolná, právca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/328/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: advocatis@advocatis.sk

K002053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš-Demänová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Ján Hrdina, Široká
185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová, IČO: 41 735 897, nar.: 27. 5. 1962, oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Daxnerova 9, 010 01 Žilina v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: +421452028938
e-mail: office@skpks.sk

K002054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš-Demänová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ján Hrdina, Široká 185/8,
031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová, IČO: 41 735 897, nar.: 27. 5. 1962 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina, sp. zn. 7OdK/56/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1. 1. 2021. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz dlžníka. 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: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina,
IČO: 44 915 691, 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 SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo 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).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.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ján Hrdina, Ulica Široká 185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová, born.: 27. 5. 1962
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Žilina (District Court), No. 7OdK/56/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This
resolution of the District Court was published in Business Journal 1. 1. 2021. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: SKP, k.s., Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691 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. he 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-a-restrukturalizacia.aspx.
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. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the 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). 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). 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.
V Žiline, dňa 11. 1. 2021
In Žilina, 11. 1. 2021
SKP, k.s., správca Ján Hrdina
SKP, k.s., trustee Ján Hrdina

K002055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš-Demänová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1962
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Daxnerova 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/56/2020 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/56/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Ján Hrdina, Široká
185/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová, IČO: 41 735 897, nar.: 27. 5. 1962, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004
3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 0182; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Ján Hrdina

K002056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kubaľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 149, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2020 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o.:

Položka Katastrálne
Číslo
Súpisová Deň
Dôvod
Nehnuteľnosť
Podiel
č.
územie, okres LV
hodnota zapísania zapísania
Bystrička,
Byt č. 2 na prízemí domu súp. č. 149 vo vchode č. 1,
§ 67 ods. 1
1.
Bystrička,
29
postaveného na parcele CKN č. 339 zastavaná plocha a 1/2
11.1.2021 písm. a) ZKR
Martin
nádvorie
Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
§ 67 ods. 1
Bystrička,
domu,
na
príslušenstve
a spoluvlastnícky
podiel
písm. a) ZKR
2.
Bystrička,
29
8821/17440
11.1.2021
k pozemku CKN č. 339 zastavaná plocha a nádvorie
Martin
o výmere 469 m2 a CKN č. 340 záhrada o výmere 228 m2
SPOLU
30.000 €

K002057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Parč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/248/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/248/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení II. kola verejného ponukového konania
JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie Závodská 24, 010 01 Žilina správca dlžníka Peter Parč, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.04.1972, bytom 031 01 Liptovský Mikuláš, adresa na doručovanie : J. Rumana 30/8, 031 01 Liptovský
Mikuláš, do 18.11.1997 podnikajúci pod obchodným menom Peter Parč, s miestom podnikania Rumana
30/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 30 798 841 podľa ustanovení z.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácie (ZoKR) vyhlásil zverejnením v OV č.241/2020 dňa 15.12.2020, pod K089854 II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 227/2019,
pod K100254 dňa 25.11. 2019 s doplňovacím zverejnením v OV č.150/2020, pod K060266 dňa 05.08.2020.
V stanovenej lehote na zasielanie ponúk bola správcovi doručená jedna ponuka.
Vzhľadom na výšku ponúkanej kúpnej ceny ako aj, že záujemca splnil všetky požadované formálne náležitosti II.
kola verejného ponukového konania správca vyhodnotil, že víťazom II. verejného ponukového konania na
odkúpenie majetku , tak ako tento je zapísaný v Súpisu všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený
v OV č. 227/2019, pod K100254 dňa 25.11. 2019 s doplňovacím zverejnením v OV č.150/2020, pod K060266
dňa 05.08.2020, t.j.
- nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území Iľanovo, Obec: Liptovský Mikuláš, Okres Liptovský
Mikuláš na LV č. 268 v spoluvlastníckom podiele 25881239/9999999999 vo vzťahu k celku, pod B 388
vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape:
por. č. 1.- parc. č. 915 – lesný pozemok o výmere 11257 m2
por. č. 2.- parc. č. 916 – lesný pozemok o výmere 148411 m2
por. č. 3.- parc. č. 917 – lesný pozemok o výmere 131330 m2
por. č. 4.- parc. č. 918 – lesný pozemok o výmere 21555 m2
por. č. 5.- parc. č. 919 – lesný pozemok o výmere 969 m2
por. č. 6.- parc. č. 920 – lesný pozemok o výmere 1668 m2
por. č. 7.- parc. č. 922 – lesný pozemok o výmere 469143 m2
por. č. 8.- parc. č. 923 – lesný pozemok o výmere 520849 m2
por. č. 9.- parc. č. 927 – lesný pozemok o výmere 1300 m2
por. č. 10.- parc. č. 928 – lesný pozemok o výmere 8226 m2
por. č. 11.- parc. č. 930 – lesný pozemok o výmere 2977 m2
por. č. 12.- parc. č. 931 – lesný pozemok o výmere 4996 m2
por. č. 13.- parc. č. 932 – lesný pozemok o výmere 52 m2
por. č. 14.- parc. č. 933 – lesný pozemok o výmere 7150 m2
por. č. 15.- parc. č. 936 – lesný pozemok o výmere 3147 m2
por. č. 16.- parc. č. 937 – lesný pozemok o výmere 8895 m2
por. č. 17.- parc. č. 938 – lesný pozemok o výmere 303171 m2
por. č. 18.- parc. č. 939 – lesný pozemok o výmere 211993 m2
a to parcely registra “E“ evidovanej na mape určeného operátu:
por. č. 19. - parc. č. 941 – trvalý trávny porast o výmere 188574 m2
- nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území Iľanovo, Obec: Liptovský Mikuláš, Okres Liptovský
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Mikuláš na LV č. 543 v spoluvlastníckom podiele 25881239/9999999999-ín vo vzťahu k celku, pod B 388
vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape:
por. č. 20.- parc. č. 921 – lesný pozemok o výmere 1921 m2
por. č. 21.- parc. č. 924 – lesný pozemok o výmere 7629 m2
por. č. 22.- parc. č. 925 – lesný pozemok o výmere 71703 m2
por. č. 23.- parc. č. 926 – lesný pozemok o výmere 342 m2
por. č. 24.- parc. č. 929/1 – lesný pozemok o výmere 1030482 m2
por. č. 25.- parc. č. 929/2 – lesný pozemok o výmere 118920 m2
por. č. 26.- parc. č. 929/3 – lesný pozemok o výmere 7066 m2
por. č. 27.- parc. č. 929/4 – lesný pozemok o výmere 1857 m2
por. č. 28.- parc. č. 934 – lesný pozemok o výmere 267918 m2
por. č. 29.- parc. č. 935 – lesný pozemok o výmere 1011 m2
por. č. 30.- parc. č. 940 – lesný pozemok o výmere 536498 m2
- nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území Demänovská Dolina, Obec: Demänovská dolina, Okres
Liptovský Mikuláš na LV č. 209 v spoluvlastníckom podiele 28/900900 vo vzťahu k celku, pod B 843
vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “E“
evidované na mape určeného operátu:
por. č. 31. - parc. č. 327/2 – lesný pozemok o výmere 379600 m2
por. č. 32. - parc. č. 330/3 – lesný pozemok o výmere 2874193 m2
por. č. 33. - parc. č. 330/4 – lesný pozemok o výmere 1891 m2
por. č. 34. - parc. č. 330/5 – lesný pozemok o výmere 3193 m2
- nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území Východná, Obec: Liptovský Mikuláš, Okres: Liptovský
Mikuláš na LV č. 2518 v spoluvlastníckom podiele 2229707/34038144000 vo vzťahu k celku, pod B 1087
vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape:
por. č. 35. - parc. č. 9643/1 – lesný pozemok o výmere 48518 m2
por. č. 36. - parc. č. 9643/2 – lesný pozemok o výmere 1142 m2
por. č. 37. - parc. č. 9644/2 – lesný pozemok o výmere 147 m2
por. č. 38. - parc. č. 9645/1 – lesný pozemok o výmere 35173 m2
por. č. 39. - parc. č. 9645/2 – lesný pozemok o výmere 29302 m2
por. č. 40. - parc. č. 9689/10 – lesný pozemok o výmere 1145 m2
por. č. 41. - parc. č. 9689/11 – lesný pozemok o výmere 24836 m2
por. č. 42. - parc. č. 9689/13 – lesný pozemok o výmere 14620 m2
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por. č. 43. - parc. č. 9689/31 – ostatná plocha o výmere 318 m2
por. č. 44. - parc. č. 9692/1 – lesný pozemok o výmere 4407 m2
por. č. 45. - parc. č. 9692/2 – lesný pozemok o výmere 84 m2
por. č. 46. - parc. č. 9693/1 – lesný pozemok o výmere 12302 m2
por. č. 47. - parc. č. 9693/2 – lesný pozemok o výmere 24131 m2
por. č. 48. - parc. č. 9693/3 – lesný pozemok o výmere 1372 m2
por. č. 49. - parc. č. 9693/4 – lesný pozemok o výmere 16133 m2
por. č. 50. - parc. č. 9693/5 – lesný pozemok o výmere 2954 m2
por. č. 51. - parc. č. 9694 – lesný pozemok o výmere 3517 m2
por. č. 52. - parc. č. 9696/1 – lesný pozemok o výmere 59302 m2
por. č. 53. - parc. č. 9696/3 – lesný pozemok o výmere 4861 m2
por. č. 54. - parc. č. 9697/1 – lesný pozemok o výmere 32896 m2
por. č. 55. - parc. č. 9697/2 – lesný pozemok o výmere 5100 m2
por. č. 56. - parc. č. 9697/3 – lesný pozemok o výmere 1266 m2
por. č. 57. - parc. č. 9697/4 – lesný pozemok o výmere 1270 m2
por. č. 58. - parc. č. 9698/1 – lesný pozemok o výmere 187749 m2
por. č. 59. - parc. č. 9698/2 – lesný pozemok o výmere 909 m2
por. č. 60. - parc. č. 9698/3 – lesný pozemok o výmere 14906 m2
por. č. 61. - parc. č. 9699 – lesný pozemok o výmere 20558 m2
por. č. 62. - parc. č. 9700 – lesný pozemok o výmere 105873 m2
por. č. 63. - parc. č. 9702/1 – lesný pozemok o výmere 586417 m2
por. č. 64. - parc. č. 9705 – lesný pozemok o výmere 64460 m2
- nehnuteľností zapísaných v katastrálnom území Východná, Okres: Liptovský Mikuláš: Okres Liptovský
Mikuláš na LV č. 2070 v spoluvlastníckom podiele 2229707/34038144000 vo vzťahu k celku, pod B 1112
vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “C“
evidované na katastrálnej mape:
por. č. 65. - parc. č. 9644/1 – lesný pozemok o výmere 30234 m2
por. č. 66. - parc. č. 9701 – lesný pozemok o výmere 50564 m2
por. č. 67. - parc. č. 9702/2 – lesný pozemok o výmere 6393 m2
por. č. 68. - parc. č. 9703 – lesný pozemok o výmere 3898 m2
por. č. 69. - parc. č. 9704 – lesný pozemok o výmere 3704 m2
por. č. 70. - parc. č. 9706 – záhrada o výmere 1264 m2
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por. č. 71. - parc. č. 9707 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 429 m2
por. č. 72. - parc. č. 9708 – záhrada o výmere 405 m2
por. č. 73. - parc. č. 9709 – lesný pozemok o výmere 4567 m2
por. č. 74. - parc. č. 9710 – trvalý trávnatý porast o výmere 3405 m2
por. č. 75. - parc. č. 9713 – lesný pozemok o výmere 2095 m2
por. č. 76. - parc. č. 9719 – lesný pozemok o výmere 644811 m2
por. č. 77. - parc. č. 9720 – lesný pozemok o výmere 110669 m2
por. č. 78. - parc. č. 9721 – lesný pozemok o výmere 188439 m2
por. č. 79. - parc. č. 10620/1 – lesný pozemok o výmere 7932 m2
por. č. 80. - parc. č. 10620/2 – lesný pozemok o výmere 402 m2
por. č. 81. - parc. č. 10621 – lesný pozemok o výmere 164 m2
- nehnuteľností zapísaných v evidované v katastrálnom území Hybe, Okres Liptovský Mikuláš, Obec: Hybe,
zapísané na LV č. 1455 v spoluvlastníckom podiele 2229707/ 34038144000-ín vo vzťahu k celku, pod B
1126 vedené na meno dlžníka ako spoločné nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. a to parcely registra “E“
evidované na mape určeného operátu:
por. č. 82. - parc. č. 9643 – lesný pozemok o výmere 4807 m2
por. č. 83. - parc. č. 9698/501 – lesný pozemok o výmere 2226 m2
por. č. 83. - parc. č. 9698/502 – lesný pozemok o výmere 6 m2
por. č. 84. - parc. č. 9700 – lesný pozemok o výmere 4416 m2
por. č. 85. - parc. č. 9702/501 – lesný pozemok o výmere 244 m2
por. č. 86. - parc. č. 9702/502 – lesný pozemok o výmere 409 m2
por. č. 87. - parc. č. 9702/503 – lesný pozemok o výmere 159 m2
por. č. 88. - parc. č. 9702/504 – lesný pozemok o výmere 260 m2
por. č. 89. - parc. č. 9702/505 – lesný pozemok o výmere 48 m2
por. č. 90. - parc. č. 9702/506 – lesný pozemok o výmere 65 m2
por. č. 91. - parc. č. 9702/507 – lesný pozemok o výmere 90 m2
por. č. 92. - parc. č. 9702/508 – lesný pozemok o výmere 40 m2
por. č. 93. - parc. č. 9702/509 – lesný pozemok o výmere 3 m2
por. č. 94. - parc. č. 9702/510 – lesný pozemok o výmere 24 m2
por. č. 95. - parc. č. 9702/511 – lesný pozemok o výmere 40 m2
por. č. 96. - parc. č. 9702/512 – lesný pozemok o výmere 4 m2
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por. č. 97. - parc. č. 9702/513 – lesný pozemok o výmere 226 m2
por. č. 98. - parc. č. 9702/514 – lesný pozemok o výmere 140 m2
por. č. 99. - parc. č. 9702/515 – lesný pozemok o výmere 4 m2
por. č. 100. - parc. č. 9702/516 – lesný pozemok o výmere 209 m2
por. č. 101. - parc. č. 9702/517 – lesný pozemok o výmere 390 m2
por. č. 102. - parc. č. 9702/518 – lesný pozemok o výmere 29 m2
por. č. 103. - parc. č. 9702/519 – lesný pozemok o výmere 35 m2
por. č. 104. - parc. č. 9702/520 – lesný pozemok o výmere 40 m2
por. č. 105. - parc. č. 9702/521 – lesný pozemok o výmere 2 m2
por. č. 106. - parc. č. 9702/522 – lesný pozemok o výmere 1034 m2
por. č. 107. - parc. č. 9702/523 – lesný pozemok o výmere 10 m2
por. č. 108. - parc. č. 9702/524 – lesný pozemok o výmere 443 m2
por. č. 109. - parc. č. 9702/525 – lesný pozemok o výmere 27 m2
por. č. 110. - parc. č. 9702/526 – lesný pozemok o výmere 13 m2
por. č. 111. - parc. č. 9702/527 – lesný pozemok o výmere 99 m2
por. č. 112. - parc. č. 9702/528 – lesný pozemok o výmere 39 m2
por. č. 113. - parc. č. 9702/529 – lesný pozemok o výmere 10200 m2
por. č. 114. - parc. č. 9704 – lesný pozemok o výmere 26 m2
sa stáva záujemca Ing. Jozef Madžo, trvale bytom Piešťanská cesta 418/36, 922 03 Vrbové za ním
ponúknutú kúpnu cenu 6 990.00 €.
Podľa ust. § 167r, ods.2 ZoKR Oprávnená osoba podľa ods.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.
Podľa ust. § 167r ods.4 ZoKR oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza.
V zmysle uvedeného správca poskytuje oprávneným osobám 10 dní na uplatnenie nároku oprávnenej
osoby v písomenj podobe. V prípade, že ak oprávnená osoba súčasne s uplatnením nároku
neuhradí cenu, ktorú ponúkol záujemca v lehote do 10 dní na bankový účet dlžníka IBAN: SK60 0200 0000
0029 7657 8794, budú spoluvlastnícke podiely na uvedených nehnuteľnostiach predané uvedenému
víťaznému záujemcovi.

JUDr. Alena Balážová – správca
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K002058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Starečková Janíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zborov nad Bystricou 208, 023 01 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/176/2020.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/176/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie - hnuteľná vec:

JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina , správca konkurznej podstaty dlžníka:
Katarína Starečková Janíčková, nar. 27.05.1977, 023 03 Zborov nad Bystricou 208, Slovensko (ďalej iba
Dlžník), týmto podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie
(VPK) na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: TRETIE
Predmet ponukového konania: Hnuteľná vec, ktorá je ako súpisná zložka majetku (SZM) zapísaná v Súpise
všeobecnej podstaty dlžníka pod poradovým číslom 1, ktorý bol zverejnený v OV č. 234/2020 zo dňa 04.12.2020,
pod značkou K087742:
Por. č. 1:
Súpisná položka majetku: Hnuteľná vec
Popis: Osobné mot. vozidlo Značka: Peugeot 206 SW 1.1E 2E,
EČ:

CA-708CY. výr.číslo: VF32EHFXE43835178,

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

K002059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/182/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/182/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Balážová, nar. 06.07.1983, trvale bytom Mesto Čadca, 022 01
Čadca, korešpondenčná adresa Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca, sp. zn. 9Odk/182/2020
týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi dňa
11.01.2021 doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca 022 01, IČO: 00 313 971 v celkovej súhrnnej výške 534,55 Eur,
a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 11.01.2021 pod číslom 2/1-2/7.
JUDr. Lena Mišalová, správca

K002060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koreš Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica ., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1102/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1102/2019
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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Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Andrej Koreš, nar.: 29.03.1970, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974
01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Športová 7, 962 37 Kováčová, obchodné meno: Andrej Koreš, s
miestom podnikania Športová 360/7, 962 37 Kováčová, IČO: 45 520 062 (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 16.08.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so správcom dňa 04.02.2020, ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha
konkurzu v súlade s ust. § 167h ZKR, avšak výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty ani len nepokryl
náklady konkurzu podľa ust. § 167t ZKR.
Na základe uvedených skutočností správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz
vedený na majetok Dlžníka končí, a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryla náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia ust. § 167 v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Andrej Koreš,
nar.: 29.03.1970, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Športová
7, 962 37 Kováčová, obchodné meno: Andrej Koreš, s miestom podnikania Športová 360/7, 962 37 Kováčová,
IČO: 45 520 062, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Andrej Koreš, nar.: 29.03.1970, trvale bytom
mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Športová 7, 962 37 Kováčová,
obchodné meno: Andrej Koreš, s miestom podnikania Športová 360/7, 962 37 Kováčová, IČO: 45 520 062,
občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp.zn.:2OdK/1102/2019 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K002061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 37, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/345/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/345/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Karol Kökény, nar. 06.11.1957, trvale bytom Radzovce 37, 985 58
Radzovce, 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.
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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7/2005 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.

K002062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Zollerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinová 62, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/393/2020 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/393/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Alžbeta Zollerová, nar. 11.05.1968, trvale bytom Martinová 62, 980 41
Dubovec, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacher Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1977
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2020 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Jozef Pacher, bytom 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dat. nar.: 20. 9. 1977 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/535/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1. 1. 2021 . Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. 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: insolva group, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258
977, 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 SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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. 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). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).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.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Jozef Pacher, 974 01 Banská Bystrica, born.: 20. 9. 1977 (hereinafter referred to as "debtor") we
are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No.
5OdK/535/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal 1. 1. 2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According
to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: insolva group, k.s., sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977 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. he 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.
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. 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 (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the 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
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alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). 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). 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.
Vo Zvolene, dňa 11. 1. 2021
In Zvolen, 11. 1. 2021
insolva group, k.s., správca Jozef Pacher
insolva group, k.s., trustee Jozef Pacher

K002064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacher Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1977
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2020 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva group, k.s., sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977, správca úpadcu: Jozef Pacher,
bytom 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, dat. nar.: 20. 9. 1977, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Tel.: 045/202 89 38
e-mail: office@tkak.sk
insolva group, k.s., správca Jozef Pacher
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K002065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pacher Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1977
Obchodné meno správcu:
insolva group, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2020 S2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva group, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 258 977, správca dlžníka:
Jozef Pacher, 974 01 Banská Bystrica, nar.: 20. 9. 1977, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32
ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK67 0900 0000 0051 7490 3595,
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 0181; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva group, k.s., správca Jozef Pacher

K002066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ervin Mag
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studená 112, 980 34 Nová Bašta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1970
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/115/2020 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/115/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag, trvale bytom Studená 112, 98034
Nová Bašta, dátum narodenia 28.06.1970 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade 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 „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku splnenia rozvrhu
výťažku v súlade s ust. § 167u ZoKR.
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Poučenie
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. §
167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Ervin Mag
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K002067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ján Vaculčiak, nar.
19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné meno – Ján Vaculčiak, s miestom
podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930, sp. zn.: 2OdK/580/2020, zo dňa 23.12.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ján Vaculčiak, date of birth 19.05.1977, residency at Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa,
bussiness name Ján Vaculčiak, bussiness place Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, ID number: 47 656 930,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 2OdK/580/2020 dated on 23th of Deceber 2020, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 5/2021 dňa
11.01.2021. Dňom 12.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 5/2021 on
11th of January 2021. Bankruptcy was declared on 12th of January 2021.
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
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úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
LP Recovery, k.s.
Medený Hámor 11,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
LP Recovery, k.s.
Medený Hámor 11,
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.01.2021.
The date 13th of January 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 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,
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which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 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
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which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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 Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia 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 Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár
LP Recovery, k.s., trustee
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K002068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1211 / 11, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/509/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/509/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Klára Berkyová, nar. 13.06.1982, trvale bytom Sládkovičova 1211/11, 986 01 Fiľakovo, 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 zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vo Vlkanovej dňa 11.01.2021
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PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K002069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Renata Oračková, nar.: 01.02.1966, bytom:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 2OdK/577/2020, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:0012:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po
predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

K002070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1211 / 11, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/509/2020 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/509/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Klára Berkyová, nar. 13.06.1982, trvale bytom Sládkovičova 1211/11, 986 01 Fiľakovo, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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.
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Vo Vlkanovej dňa 11.01.2021
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1894

K002071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabá 30, 977 01 Jarabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1963
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/318/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/318/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Eva Gašparová, nar. 23.04.1963, Jarabá 30, 977 01 Jarabá v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí po splnení konečného rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K002072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Renata Oračková, nar.: 01.02.1966, bytom:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 2OdK/577/2020, týmto oznamuje výzvu na prihlásenie zahraničným veriteľom.
JUDr. Jana Živická, správca
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní z 20. mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(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) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
úpadcu: Renata Oračková, nar.: 01.02.1966, bytom: Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, oznamujem, že bol
na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.12.2020 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 5/2021 zo dňa 11.01.2021, č.k. 2Odk/577/2020, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
ustanovená JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings dated 20th
May 2015, our duty as the trustee of bankrupt: Renata Oračková, born.: 01.02.1966, address Rúbanisko III
2904/28, 984 03 Lučenec, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the
bankrupt by the decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 23th of December 2020 which
was announced in the Commercial Bulletin No. 5/2021 from 11th of January 2021, No. 2Odk/577/2020 and
simultaneously JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee 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 v spojení s ust. §
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199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu: JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 2OdK/577/2020 S 1777; v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, SR, k číslu
konania 2OdK/577/2020. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu (www.slovensko.sk) sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic,
Slovak Republic to the No. 2OdK/577/2020 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee
in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one
counterpart the creditor shall deliver the lodgement also to the District Court Banská Bystrica, with the
seat at Skuteckého 7, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2OdK/577/2020. If the creditor
delivered the lodgement to the electronic mail box of bankruptcy trustee (www.slovensko.sk) the
lodgement is also considered as delivered on 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 delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 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 sa na
zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
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If it is an secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise the security right will not be taken into account (§ 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 secured claim in the base lodgement period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

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

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence 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 of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

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

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

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

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

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

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic.

Banská Bystrica, 11.01.2021
JUDr. Jana Živická, správca

K002073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2020 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2020
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2OdK/577/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Druh podania: Oznámenie č. účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Renata Oračková, nar.: 01.02.1966, bytom:
Rúbanisko III 2904/28, 984 03 Lučenec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 2OdK/577/2020, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Jana Živická, správca

K002074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Ryboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 121, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/164/2020 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/164/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
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
Pavel Ryboš, dátum narodenia 22.09.1977, trvale bytom Sielnica 121, 962 31 Sielnica, Slovenská republika,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Pavel Ryboš, s miestom podnikania: Sielnica 121, 962 31 Sielnica,
Slovenská republika, IČO: 40 672 867 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že súpisové zložky majetku
označené ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo továrenskej značky ŠKODA 105 L, evidenčné číslo ZV503AE, VIN:
TMB10M00LF3141898, rok výroby neznámy
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Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 600,00 EUR

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Nákladný príves, druh karosérie: DC valníková, evidenčné číslo ZV599YB, VIN: TJBN2500SH0000632,
rok výroby neznámy
Stav opotrebovanosti: používané motorové vozidlo
Súpisová hodnota: 1.800,00 EUR
prestali v zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na majetok Dlžníka,
nakoľko nedošlo k ich speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K002075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Völgyiho 85 / 9, 985 31 Mučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/371/2020 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/371/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Július Berky, nar. 28.12.1960, bytom Vőlgyiho 85/9, 985 31 Mučín,
podnikajúci pod obch. menom: Július Berky – MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom podnikania: Továrenská 316/19,
984 01 Lučenec, IČO: 43 014 399 týmto o z n a m u j e, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 24.07.2020, z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu dňa
14.09.2020 a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že podľa § 167v ods. 1 ZKR v spojení s §167t
ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto
správca o z n a m u j e, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Július Berky, nar. 28.12.1960, bytom Vőlgyiho
85/9, 985 31 Mučín, podnikajúci pod obch. menom: Július Berky – MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom podnikania:
Továrenská 316/19, 984 01 Lučenec, IČO: 43 014 399 sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Július Berky, nar. 28.12.1960, bytom
Vőlgyiho 85/9, 985 31 Mučín, podnikajúci pod obch. menom: Július Berky – MASÁŽNE SLUŽBY, s miestom
podnikania: Továrenská 316/19, 984 01 Lučenec, IČO: 43 014 399 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. František Vavráč, správca

K002076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 75, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1981

Július Greško
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/435/2020 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/435/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Július Greško, nar. 18.08.1981, bytom č. 75, 962 41 Bzovík, občan SR, sp. zn.: 4OdK/435/2020
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ: Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
Prihlásená suma celkovo: 411,29 EUR

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K002077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Zsírosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/578/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/578/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Margita Zsírosová, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Margita Zsírosová, born on 1st of
01. 03. 1991, trvale bytom K. Mikszátha 257/38, 979 01 March 1991, residing at K. Mikszátha 257/38, 979 01 Rimavská Sobota,
Rimavská Sobota, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
2OdK/578/2020 zo dňa 23.12.2020 uverejnenom v Obchodnom trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/578/2020 dated 23th of
vestníku č. 5/2021 dňa 11.01.2021 vyhlásený konkurz úpadcu a December 2020 and published in the Commercial bulletin No. 5/2021
zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
dated on 11th of January 2021.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the

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

360

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K002078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sláviková Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/470/2020 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/470/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca dlžníka: Miriam Sláviková, nar. 17.09.1968, bytom Podlavická cesta
6452/23, 974 09 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miriam Sláviková, s
miestom podnikania Podlavická cesta 6452/23, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 40 370 852, na majetok
ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/470/2020 zo dňa 20.10.2020,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 208/2020 dňa 28.10.2020, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1
v spojení s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou číslo 18. v súpisovej hodnote 265,55
€. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený a zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 4/2021 dňa
08.01.2021 pod K000811.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/470/2020 – CENNÉ PAPIERE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného majetku (265,55 €). Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
zmluvu o kúpe cenných papierov. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená
ako najvýhodnejšia, tento zmluvu o kúpe cenných papierov v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu
so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu
cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov s úspešným záujemcom
vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 5OdK/470/2020 – CENNÉ PAPIERE.
Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K002079
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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
Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Stanislava Godu, nar. 09. 12. 1965, trvale bytom Kostolná 56/50,
991 06 Záhorce, IČO - 33257566 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa
§ 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 60/2020
dňa 26.03.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Hnuteľná vec:
OTTUV SLOVNÍK NÁUČNÝ – 27 zväzkov (chýba zväzok č. 1)
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miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 200,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 200,00 EUR
Hnuteľná vec:
ENCYKLOPÉDIA BELIANA – Zväzok č. 1, A - BELK
miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 25,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25,00 EUR
Hnuteľná vec:
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVESTI, PAVOL DOBŠINSKÝ – 5 zväzkov
miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 70,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 70,00 EUR
Hnuteľná vec:
KNIHA VO SVETLE PRAVDY, POSOLSTVO GRÁLU, ABD –RU-SHIN – 1ks
miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 15,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 15,00 EUR
Hnuteľná vec:
KNIHA, POVESTI STARÉHO RÍMA, TITUS LÍVIUS – 1ks
miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 10,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR
Hnuteľná vec:
KNIHY, ALEXANDER DUMAS, TRAJA MUŠKETIERI – 2 zväzky
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miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 10,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 10,00 EUR
Hnuteľná vec:
OBRAZ – ZÁPAD SLNKA, J. SCHWARZ
miesto umiestnenia: Záhorce
suma: 100,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 100,00 EUR
B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 2OdK/1178/2019 – PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault
Management Group, k. s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing.
Stanislava Godu. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 10 dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných
osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená
správcovi včas osobne alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky,
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané
pred uplynutím lehoty. 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 jednu záväznú ponuku,
inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo
záujemcom, ale osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
· pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.
C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 211782019. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

365

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.
E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Vo Zvolene, dňa 11.01.2021
Crossdefault Management Group, k.s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K002080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1996
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/478/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/478/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ján Kubizniak, nar. 30.10.1996, trvale bytom
Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora; podnikajúci pod obchodným menom Ján Kubizniak, s miestom
podnikania Bány 308/52, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52 085 601 (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2021
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kökény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 37, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/345/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/345/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Anett Pirohár, správca konkurznej podstaty dlžníka : Karol Kökény, nar. 06.11.1957, trvale bytom Radzovce
37, 985 58 Radzovce, oznamuje, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005
Z.z. v platnom znení bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu doručená do
kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa : ·
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 258 713 – prihláška v celkovej sume 2 418,56,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

K002082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Palko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Behynce 137, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/914/2019 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/914/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Palko, nar. 16.07.1954, trvale bytom Behynce 137, 982 01 Tornaľa,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K002083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bennár Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1136 / 24, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1975
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/538/2020 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/538/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Štefan Bennár

K002084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 404, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/991/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/991/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka : Štefan Rácz, nar.
24.06.1977, trvale bytom : Rimavská Seč 404, 980 42 Rimavská Seč, obchodné meno: Štefan Rácz, miesto
podnikania : Rimavská Seč 411, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 44 323 557 (ďalej len dlžník), v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/991/2019, týmto oznamuje, že v predmetnom
konkurznom konaní bol zistený nehnuteľný majetok, nachádzajúci sa v kat. území Rimavská Seč, zapísaný na LV
č. 961, zaťažený záložným právom a zabezpečený veriteľ v lehote určenej správcom nezložil v zmysle ust. § 167k
ods. 2 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR) preddavok na trovy znaleckého posudku. Má sa teda zato, že tento majetok
nepodlieha konkurzu.
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V konkurznom konaní nebol zistený žiaden iný majetok dlžníka, ktorý by podľa ust. § 167h ods. 1, ods. 2 ZKR
tvoril konkurznú podstatu, konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle
ust. 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako
zanikajú účinky podľa ust. § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a§ 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov,
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň
oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom, ani dokumentáciou, patriacou dlžníkovi.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K002085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 429/13, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2020 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka : Michal Oláh, nar. 19.09.1992 trvalý pobyt :
Cintorínska 421/19, 962
12 Detva v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/504/2020, ponúka na
predaj v 1. kole verejného ponukového konania nasledovný majetok :
Súpisová položka č. 1 - hnuteľný majetok
osobné motorové vozidlo zn. CITROEN JUMPER typ 23/1V5/2 diesel
evidenčné číslo : DT 628BL
VIN: VF7231V5215668241
rok výroby : 1998
výkon motora: 63kW
obsah motora : 2446 cm3
prevodovka : MT/5
farba : biela
stav tachomerta : nezistený
technický stav vozidla : opotrebované
Súpisová hodnota 700,- EUR.
Pozn. vozidlo sa nchádza v mieste trvalého bydliska dlžníka.
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/504/2020 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 700,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 55042020.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.

JUDr. Viera Cibulová, správca

K002086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Štítnický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 455/28, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/948/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/948/2019
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: Marián Štítnický, nar. 20.12.1969, trvale bytom Nábrežie Rimavy
455/28, 981 01 Hnúšťa. Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
majetku konkurznej podstaty. JUDr. Pavel Vrška správca
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K002087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 220 / 52, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/456/2020 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/456/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Roman Bartoš, nar. 11.6.1971, trvale bytom Stredná 220/52, 976 45 Hronec týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 11.1.2021 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 16,50 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K002088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orajová Sofia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stránska 39, 982 51 Figa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1982
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/493/2020 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/493/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Sofia Orajová

K002089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 491, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1988
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/435/2020 S1821
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/435/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Eduard Harvan, nar. 26.06.1988, trvale bytom Telgárt 491, 976 73 Telgárt, obchodné meno:
Eduard Harvan, s miestom podnikania Telgárt 491, 976 73 Telgárt, IČO: 50889834 (ďalej len „dlžník“), týmto
v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa
končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam majetku dlžníka“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch
rokoch“, datovaných dňom 13.07.2020, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na základe
vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz na majetok dlžníka
zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K002090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklošková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 238/12, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/790/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/790/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Simona Miklošková, nar.
02.02.1990, trvale bytom: Športová 238/12, 976 67 Závadka nad Hronom ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/790/2019
zo dňa 02.09.2019, konkurz vyhlásený v OV č. 174/2019 dňa 10.09.2019), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 zák.
č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis
majetku

1.

typ súpisovej
Súpisová
zložky
popis súpisovej zložky
hodnota
Nárok na náhradu škody spôsobenej úmyselným protiprávnym konaním
Peňažná
(trestným činom) voči dlžníkovi Bc. Jozef Capko, bytom: Clementisova 36 907,20,pohľadávka
356/24, 976 67 Závadka nad Hronom v celkovej sume 36 907,20 Eur
Eur

dátum
zápisu

dôvod
zápisu
§
167h
ods.
1
05.10.2020 ZKR

Poznámka: Predmetný nárok dlžníka bol vyčíslený v rámci trestného konania, nárok nebol v rámci trestného
konania priznaný, pohľadávka nebola dlžníkom ku dňu vyhlásenia konkurzu uplatnená v civilnom konaní.
Súpis
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majetku

2.

typ súpisovej
Súpisová
zložky
popis súpisovej zložky
hodnota
Nárok na náhradu škody spôsobenej úmyselným protiprávnym konaním
Peňažná
(trestným činom) voči dlžníkovi Bc. Jozef Capko, bytom: Clementisova
pohľadávka
356/24, 976 67 Závadka nad Hronom v celkovej sume 9 702 Eur
9 702,- Eur

dátum
zápisu

dôvod
zápisu
§
167h
ods.
1
05.10.2020 ZKR

Poznámka: Predmetný nárok dlžníka bol vyčíslený v rámci trestného konania, nárok nebol v rámci trestného
konania priznaný, pohľadávka nebola dlžníkom ku dňu vyhlásenia konkurzu uplatnená v civilnom konaní.
Súpis
majetku

3.

typ súpisovej
Súpisová
dátum
zložky
popis súpisovej zložky
hodnota
zápisu
Nárok na náhradu škody spôsobenej úmyselným protiprávnym konaním
Peňažná
(trestným činom) voči dlžníkovi Bc. Jozef Capko, bytom: Clementisova
pohľadávka
356/24, 976 67 Závadka nad Hronom v celkovej sume 11 736 Eur
11 736,- Eur 05.10.2020

dôvod
zápisu
§
167h
ods.
1
ZKR

Poznámka: Predmetný nárok dlžníka bol vyčíslený v rámci trestného konania, nárok nebol v rámci trestného
konania priznaný, pohľadávka nebola dlžníkom ku dňu vyhlásenia konkurzu uplatnená v civilnom konaní.

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K002091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Bohó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 46/85, 980 22 Veľký Blh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1957
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/565/2020-S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/565/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovský spis je prístupný na nahliadnutie v pracovných dňoch v kancelárii správcu na adrese Martina Rázusa
146/23, 984 01 Lučenec, kedykoľvek na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, ktorý je možný na
telefónnych číslach 0474511250, 0908 937 372, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese
spravkyna@hellenbart.com.

Súčasne oznamujeme, že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 a 11 zákona číslo
7/2005 Z. z. je SK94 0900 0000 0051 1706 5695. Pre identifikáciu veriteľa je potrebné uviesť variabilný symbol
55652020 a špecifický symbol, ktorým je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Viktória Hellenbart, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Baštou 13/9, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1978
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/506/2020 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/506/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K002093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 59, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Daniel, nar. 05. 04. 1977, trvale bytom
Ábelová 59, 985 13 Ábelová (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 5/2021 dňa 11.01.2021, K001091.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY,
1 farba: strieborná metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1 použitá
1991
300,00 €

Poznámka
nepojazdné

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovné hnuteľné veci:
· Osobné motorové vozidlo Renault 25, VIN: VF1B29B0501162045, ŠPZ: LC 961CY, farba: strieborná
metalíza svetlá, karoséria: AB hatchback 5 dv., kategória vozidla M1, rok výroby 1991, nepojazdný,
nemá STK ani EK.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme (v listinnej podobe) musia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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byť doručené na adresu kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika (nie do elektronickej schránky) v zalepenej obálke opatrenej nápisom
„Konkurz 5OdK/475/2020 – záväzná ponuka – neotvárať“.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 300,00 €.
Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
5OdK/475/2020 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K002094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hanusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 852/15, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/725/2019 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/725/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Pavel Vrška, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Hanusková, nar. 03.05.1961, trvale
bytom Rožňavská č. 852/15, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno – Mária Hanusková, s miestom
podnikania Rožňavská č. 852/15, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44731841 v konkurze vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod. sp. zn. : 2OdK/725/2019, týmto v zmysle ust. §17j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku
dlžníka tvoriaci všeobecnú konkurznú podstatu: Dlžník je vlastníkom nasledovných nehnuteľností:
Súpisová položka: 1 Pozemok druh pozemku: vinice parc. reg.“C“ č.3263 výmera 2022m2 Obec:
Širkovce katastrálne územie: Širkovce LV č. 216 štát: Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1 súpisová hodnota majetku: 1.011 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páleničné 806/10, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/391/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/391/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Dušan Berky, nar. 13.08.1982, bytom Páleničné 806/10, 976 52 Čierny Balog týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Dušan Berky,
nar. 13.08.1982, bytom Páleničné 806/10, 976 52 Čierny Balog, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K002096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Riečanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehrada 3643/12, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1981
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/309/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/309/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 167 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje 3. ponukové kolo na predaj majetku zapísaného vo
všeobecnej konkurznej podstate:
Druh majetku: Hnuteľná vec:
osobné motorové vozidlo SUZUKI SWIFT, farba biela
druh paliva benzín, 66 KW, rok uvedenia do prevádzky 2009
STK, Emisná kontrola do 12/2019
súpisová hodnota 2 000,00 EUR
auto je nepojazdné, podľa vyjadrenia dlžníka je nefunkčná spojka
auto má poškriabaný lak ne celej jednej strane vozidla, pravdepodobne kľúčom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica ponukový
list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny
orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, dátum narodenia, miesto
podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný majetok, číslo účtu na
ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu majú záujem, ponúknutú
kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB, a.s. č. účtu: SK69 7500
0000 0040 1979 6756, VS 23802019, poznámka Zdenka Riečanová
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 2OdK/309/2020
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 10.01.2020

K002097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 108, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1985
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
A. Matušku 1, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/409/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/409/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 167 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje 3. ponukové kolo na predaj majetku zapísaného vo
všeobecnej konkurznej podstate:
Druh majetku: Hnuteľná vec:
osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 147, AC KOMBI, červená metalíza
druh paliva benzín, 77 KW, rok uvedenia do prevádzky 2000, najazdené km na tachometri 235 tis.km
STK, Emisná kontrola do 8/2020
súpisová hodnota 300,00 EUR
Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., A. Matušku 1 974 01 Banská Bystrica, ponukový
list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny
orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, dátum narodenia, miesto
podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný majetok, číslo účtu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu majú záujem, ponúknutú
kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB, a.s. č. účtu: SK69 7500
0000 0040 1979 6756, VS 23802019, poznámka Anna Suchá
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 4OdK/409/2020
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 10.01.2020

K002098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Ulica 122/31, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/428/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/428/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 22.12.2020, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej hodnote
1.102,53 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Ulica 122/31, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/428/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/428/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 28.12.2020, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
v celkovej hodnote 33,19 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 2351/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/113/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/113/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Kulík, nar. 25.05.1972, Ul. Mládeže 2351/2, 058 01 Poprad, (ďalej aj
ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 15.08.2019, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 06.02.2020, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Peter Kulík, nar.
25.05.1972, Ul. Mládeže 2351/2, 058 01 Poprad, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Kulík, nar. 25.05.1972, Ul. Mládeže 2351/2,
058 01 Poprad, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 4OdK/113/2019 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K002101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, dát. nar. 16.06.1980, trvale bytom 086 11 Poliakovce
61 (ďalej len „Dlžník“), týmto podaním oznamuje nasledovné:
V zmysle ust. § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“): „Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási
prednostný zabezpečený veriteľ.“
V zmysle ust. § 167h ods. 1 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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/551/2019, si v základnej
prihlasovacej lehote prehlásil svoju zabezpečenú pohľadávku veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad
Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov (ďalej len „Slovenská republika – Daňový úrad“), ktorá bola zapísaná v
zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4.
V nadväznosti na túto skutočnosť správca do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Prešov, zapísal nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 208/20119 dňa 28.10.2019.
Časť súpisových zložiek bola správcom v súlade ustanoveniami ZKR speňažená, pričom nehnuteľný majetok,
ktorý sa správcovi nepodarilo speňažiť prestal v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu, správca túto
skutočnosť oznámil v Obchodnom vestníku SR č. 225/2020 dňa 23.11.2020.
Správca v Obchodnom vestníku SR č. 228/2020 dňa 26.11.2020 oznámil v zmysle ust. § 167u ods. 1 ZKR, zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Nakoľko došlo k splneniu rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Prešov, správca týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, konkurz vedený na majetok dlžníka Ing. Ondrej
Kopčík, dát. nar. 16.06.1980, trvale bytom 086 11 Poliakovce 61, občan SR, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, dát. nar. 16.06.1980,
trvale bytom 086 11 Poliakovce 61, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/551/2019
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K002102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IZOTRANS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 9, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 721 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu IZOTRANS, s.r.o. v konkurze, IČO: 31 721 753, Strojnícka 9, 080 06 Prešov,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 2815/P, týmto v súlade s § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že do zoznamu pohľadávok
som dodatočne zapísal pohľadávku veriteľa: Ticket Service, s.r.o., IČO: 52 005 551, so sídlom Karadžičova 8,
Bratislava - mestská časť Ružinov 820 15, prihlásenú prihláškou zo dňa 07.01.2021 pod poradovým číslom 1
v celkovej sume: 1 440,50 €.
Prihláška bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a po oznámení zámeru správcu zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku (§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.
z.).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K002103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Avuková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 1589/9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/284/2020 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/284/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - pozemok
druh pozemku : záhrada
popis : parc. 1701/4 CKN, zapísaná na LV č. 3838 k.ú. Snina
výmera : 505 m2
spoluvlastnícky podiel : 1/7
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 11.1.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 2 - pozemok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie
popis : parc. 1701/18 CKN, zapísaná na LV č. 3838 k.ú. Snina
výmera : 235 m2
spoluvlastnícky podiel : 1/7
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 11.1.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 3 - pozemok
druh pozemku : záhrada
popis : parc. 1701/35 CKN, zapísaná na LV č. 3838 k.ú. Snina
výmera : 62 m2
spoluvlastnícky podiel : 1/7
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 11.1.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu
súp. pol. 4 - nehnuteľnosť
popis : rodinný dom súp. č. 52 na parc. 1701/18 CKN, zapísaný na LV č. 3838 k.ú. Snina
spoluvlastnícky podiel : 1/7
súpisová hodnota : nezistená
zapísanie do súpisu : 11.1.2021
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K002104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovská Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/543/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/543/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Viktória Veselovská, narodená: 13.12.1977, bytom: Nová
Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa, na majetok ktorej Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
5OdK/543/2018 zo dňa 01.10.2018 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018,
vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku dlžníčky:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA
Rok výroby: 1999
Evidenčné číslo: SL 643BN
VIN: TMBEHH653Y0263955
Stav: opotrebované
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 300 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 28.11.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo ŠKODA EFF613
Rok výroby: 1999
Evidenčné číslo: SL 302BP
VIN: TMBEFF613Y0289349
Stav: opotrebované
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníčky
Súpisová hodnota majetku: 300 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 28.11.2018
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníčky ku dňu vyhlásenia konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: office@spks.sk
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.: 5OdK/543/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská a
poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov.
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,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: 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,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 55432018, 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 náklady spojené so zápisom zmeny v
evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte).
7) Vyhodnotenie ponúk správca 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 zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manželka, so súhlasom dlžníka právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do štrnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
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11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, inak má správca právo od zmluvy
odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
12) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K002105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrikovská 6/18, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/73/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/73/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Anna Goroľová, nar. 15.01.1982, trvale bytom Vavrikovská
6/18, 094 13 Dlhé Klčovo, po tom, čo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ,
podľa ust. § 167v ods. 2 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. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K002106
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Bartoš, 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, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého prihláška nezabezpečenej pohľadávky pod por. č. 1 bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s., Žižkova 11, Bratislava, IČO: 35 799 200, SR pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej
sume 20.253,19 €.
JUDr. Peter Bartoš, správca
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K002107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oeserová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284/48, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/360/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/360/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – Marcela Oeserová, nar.
16.08.1981, Priečna 284/48, 059 14 Spišský Štiavnik, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 2OdK/300/2020
S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz
Marcela Oeserová.

V Prešove, 11.1.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K002108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 128, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/263/2020 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/263/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Súpisové číslo: 1
Popis hnuteľnej veci: nákladné vozidlo
Značka: OPEL
Obchodný názov MERIVA X01 1.6 16V
Dátum prvej evidencie: r. 2005
Evidenčné číslo: HE121CE
VIN: WOLOXCE7554211759
Adresa, kde sa nachádza: Karná
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Súpisová hodnota: 1000,00 EUR

Ing. Eva Orbanová, správca

K002109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Polhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 434, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2020 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Miroslava Polhoša, týmto podľa § 167p zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem II. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, a to:
P.
č.
1.

Súpisová zložka majetku

Iné informácie

Motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA, rok výroby 2003, VIN: TMBJY16Y533774506, Aktuálny stav: vozidlo podľa vyjadrenia dlžníka
EČ: KK947AO.
nepojazdné

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou
navrhovateľa v termíne do 10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter
Novosad, LL.M., Masarykova 16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 3OdK/257/2020 –
NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
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doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K002110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 2631 / 112, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/222/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/222/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Andrej Bilý,
nar. 02.12.1977, Poštárka 2631/112, 085 01 Bardejov, 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 nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Októbrová 4730 / 47, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/171/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/171/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom: Jarková 14, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka - Rudolf Šandor,
nar. 27.02.1969, trvale bytom: Októbrová 47, 080 01 Prešov, 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 nepokrýva náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d
ZKR.

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1990 / 2, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/297/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/297/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilá Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachov 208, 086 04 Gerlachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/358/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/358/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa
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K002114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 308 / 5, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/231/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/231/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuliková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/169/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/169/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinková Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 163/42, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/155/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/155/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slivník ,, 082 67 Veľký Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 24, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa
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K002119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1214 / 109, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluščáková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 287/53 287/53, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/761/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/761/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 650 / 32, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/14/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
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Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa oznamuje zmenu adresy kancelárie z doterajšej
adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01 Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej
adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: 0902 218 672.
JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K002122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209/85, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/276/2020 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/276/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka Ivana Daňová, nar. 29.08.1974, Podskalka 5209/85, 066 01
Humenné, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
správca oznamuje, že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje
ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu, sa konkurz na majetok dlžníka Ivana Daňová, nar. 29.08.1974, Podskalka 5209/85, 066 01
Humenné, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.

K002123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halčišáková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovica 112, 082 74 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 3OdK/293/2020 zo dňa 08.12.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 240/2020 zo dňa 14.12.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Ľudmila
Halčišáková, nar. 10.02.1975, Brezovica 112, 082 74 Brezovica a týmto Uznesením bola do funkcie správcu
ustanovená Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad.
Správca vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej podstaty v OV č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021:

č.
súp.
Názov
zložky

Súp.hodnota
[EUR]

Druh pozemku

Výmera
[m2]

Obec

Názov
k.ú.

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
dlžníka
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Trvalé
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trávne
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4316

Brezovica Brezovica 1829

521/1

1/720

4316

Brezovica Brezovica 1829

620

1/720

35476

Brezovica Brezovica 1829

636/1

1/720

44274

Brezovica Brezovica 1829

752/1

1/720

79,00

Orná pôda

33082

Brezovica Brezovica 1829

760/1

1/720

15,00

Vodné plochy

17264

Brezovica Brezovica 1829

761

1/720

16472

Brezovica Brezovica 2015

754/2

1/720

199889

Brezovica Brezovica 2565

754/11

1/720

5775

Brezovica Brezovica 2566

701/1

1/720

17433

Brezovica Brezovica 2566

701/2

1/720

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

Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty

trávne
trávne
trávne
trávne

28,00

Orná pôda

11463

Brezovica Brezovica 2566

760/2

1/720

15,00

Lesné pozemky 20434

Brezovica Brezovica 1870

595

443/319144

23,00

Lesné pozemky 30284

Brezovica Brezovica 1870

608

443/319144

26,00

Lesné pozemky 34920

Brezovica Brezovica 1870

706/2

443/319144

52,00

Orná pôda

21393

Brezovica Brezovica 1870

707/1

443/319144

23,00

Lesné pozemky 31307

Brezovica Brezovica 1870

708/6

443/319144

43,00

Orná pôda

17586

Brezovica Brezovica 1870

709/1

443/319144

22,00

Lesné pozemky 29520

Brezovica Brezovica 1870

828/63

443/319144

82,00

Lesné pozemky 110775

Brezovica Brezovica 1870

828/521

443/319144

17,00

Lesné pozemky 22925

Brezovica Brezovica 1870

828/522

443/319144

805678

Brezovica Brezovica 2594

703

1/720

23019

Brezovica Brezovica 2593

523/1

1/720

1834

Brezovica Brezovica 2593

621/2

1/720

27695

Brezovica Brezovica 2593

732

1/720

4172

Brezovica Brezovica 2601

754/12

1/720

5755

Brezovica Brezovica 2596

523/2

1/720

4330

Brezovica Brezovica 2596

621/11

1/720

1425

Brezovica Brezovica 2596

621/12

1/720

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

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

trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
trávne

Spolu súpisová hodnota

1.446,40,- eur

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„Ľudmila Halčišáková – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ľubica
Gregušková, správca, Levočská 866, 058 01 Poprad
3) Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN SK26 8330 0000 0029 0129 6688, variabilný symbol: 2932020, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.
11) 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.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca
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K002124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kaleja Januv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 427, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/290/2020 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/290/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Marek Kaleja Januv, nar.: 18.06.1975,
Jarovnice, sp. zn.: 3OdK/290/2020

Jarovnice 427, 082 63

1. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo škoda fabia 6y scasyx01fm5, farba modrá, druh: AB hatchback 5dv.,
ŠPZ: SB806CA, VIN: TMBPF16Y723499915, rok výroby 2002, opotrebenie: nepojazdné – vhodné na súčiastky,
umiestnenie: Jarovnice 427. Súpisová hodnota 300,- EUR.

V Bardejove, dňa 11.01.2021
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K002125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradová Danka Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 10 10, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/3/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/3/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo vyššie uvedenom konaní JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa prostredníctvom tohto zverejnenia
oznamuje:
1)
zmenu adresy kancelárie z doterajšej adresy: Weberova 2, 080 01 Prešov na adresu: Jarková 14, 080 01
Prešov. Týmto sa oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správkyne na uvedenej adrese a to počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 12.00
hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosti o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: galova.spravca@gmail.com alebo telefonicky na
tel. č.: 0902 218 672.
2)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmenu miery uspokojenia veriteľov, nakoľko potom, čo správca zverejnil v OV oznam o zostavení návrhu
splátkového kalendára, správca obdržal oznámenie veriteľa o výške jeho pohľadávky, pričom tento veriteľ nebol
uvedený v zozname veriteľov, ktorý spracoval dlžník. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné predmetnú pohľadávku
zapracovať do návrhu splátkového kalendára, čím sa zmenila miera uspokojenia veriteľov z 30,315902% na
30,174543%.
JUDr. Ivana Gaľová,
správkyňa

K002126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Půžová Marie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.11.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Márie
Půžová, nar. 02.03.1971, bytom: Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „Dlžník“) a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou,
Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 226/2020 dňa 24.11.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Márie Půžová, nar. 02.03.1971, bytom: Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou, ktorý by
mohol byť použitý na uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K002127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vidličková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 375/7, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/344/2020 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/344/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Viera Vidličková,
nar. 08.04.1965, Lesná 375/7, 094 12 Vechec (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K002128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľár Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 200, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/329/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/329/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Maľár, nar. 22.03.1964, trvale bytom
Čičava 200, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a
m u j e , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44 483 767, so sídlom Mlynská
31, Košice, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 159,74 eur. Správca ďalej
oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K002129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazur Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 231 / 7, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1970
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny – správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marek Mazur, nar. 24.09.1970, bytom Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 2OdK/372/2020, 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. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Remeniny 112, 094 31
Remeniny po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 948 002 990, alebo elektronicky na emailovej adrese: spravca@akpilat.sk
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K002130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazur Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 231 / 7, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1970
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie Remeniny 112, 094 31 Remeniny, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marek Mazur, nar. 24.09.1970, bytom Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 2OdK/372/2020 týmto v súlade
s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového
účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, pre účely
popierania pohľadávok podľa § 32 ods. 7 ZKR:
Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:

SK81 0900 0000 0051 4254 5404

BIC SWIFT kód :

GIBASKBX

Variabilný symbol:

číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka:

Marek Mazur – IČO, resp. dátum narodenia veriteľa, ktorý pohľadávku popiera

Poučenie:
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a

b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K002131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maľár Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 200, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/329/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/329/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Maľár, nar. 22.03.1964, trvale bytom
Čičava 200, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a
m u j e , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej
pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, so sídlom Záhradnícka 10,
813 66 Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 66,00 eur. Správca ďalej
oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K002132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Škvarlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 487/35, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/721/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/721/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/721/2019 zo dňa 11.09.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
OV 179/2019 zo dňa 17.09.2019 Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Helena Škvarlová, nar.
11.05.1962, Štúrova 487/35, 082 71 Lipany a ustanovil Ing. Dušana Kuruca so sídlom kancelárie Štefánikova 18,
066 01 Humenné za správcu dlžníka.
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Správca dlžníka v zmysle § 167v ods. 2 Zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že z dôvodu, že sa v lehote do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu do tohto konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia
v obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K002133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazur Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 231 / 7, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1970
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
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 Prešov zo dňa
10.12.2020, č.k. 2OdK/372/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 11.01.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok Marek Mazur, nar. 24.09.1970, bytom Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej len „dlžník“) Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 12.01.2021. 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 správcovi na adresu: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie
Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/372/2020 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. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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
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.
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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.
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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
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JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
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 Prešov from 10th of December 2020, file No.
2OdK/372/2020 published in Commercial Journal on 11th of January 2021, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Marek Mazur, nar. 24.09.1970, domiciled Dlhá 231/7, 093 01 Vranov nad Topľou, (hereinafter
only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on 12th of January 2021. The bankruptcy
was declared as of this date. 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 PILÁT Insolvency Services, k. s., Remeniny 112, 094 31 Remeniny, Slovak
Republic to the file No. 2OdK/372/2020. 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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
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;
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;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.

PILÁT Insolvency Services, k. s., trustee
JUDr. Miroslav Pilát, general partner

K002134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/96, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/198/2020 S1998
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Okresný súd Prešov
4OdK/198/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.08.2020 so sp. značkou 4OdK/198/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Tokár, narodený 16.05.1973, trvale bytom: Podskalka 5903/96, 066 01 Humenné.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, značka správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 164/2020, dňa 25.08.2020.
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“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

Vo Veľkej Lomnici, dňa 11.01.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K002135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/237/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/237/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2020 so sp. značkou 4OdK/237/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Mária Balogová, narodená 11.09.1963, trvale bytom: Podskalka 5208/79, 066 01 Humenné.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, značka správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 207/2020, dňa 27.10.2020.
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“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 11.01.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, 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

405

Obchodný vestník 8/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.01.2021

K002136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/135/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Andrášová, nar. 20.08.1958, trvale
bytom Tatranská Lomnica 14661, 059 60 Tatranská Lomnica, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška
zabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovak Business Agency, IČO: 30 845 301, so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 41 652,20 eur. Správca ďalej
oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K002137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Olexák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/763/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/763/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
Ing. Dušan Kuruc, správca S 1595 so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Jozef Olexák, nar. 04.06.1981,
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/763/2018 v zmysle § 167p ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov ponúka v II. kole verejného ponukového konania Obchodný podiel v spoločnosti JWT,
s.r.o., Teplická 34/2185 Poprad 058 01, IČO: 45 553 891 za najvyššiu ponúknutú cenu.
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote do 15
kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a uhradí
preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie
správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky
nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty,
takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Písomná ponuka musí obsahovať: 1/ označenie záujemcu; 2/ návrh kúpnej ceny; 3/ aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu; 4/ doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu; 5/ oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z ponúkanej ceny
na číslo účtu správcu SK02 7500 0000 0040 2825 4131, VS27632018. Preddavok musí byť pripísaný na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 2OdK/763/2018 - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v termíne do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
Pre bližšie informácie o
(onlineoffice@onlineoffice.sk).

ponukovom

konaní

kontaktujte

správcu

konkurznej

podstaty

emailom

K002138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Pitoniaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 523/4, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Miriam Pitoniaková, nar. 01.07.1978, Záhradná
523/4, 059 35 Batizovce, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Miriam Pitoniaková, nar. 01.07.1978, Záhradná 523/4, 059 35
Batizovce, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu
nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K002139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 328 / 18, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1982
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/340/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/340/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, týmto
ako správca dlžníka: Milan Polhoš, nar. 21.12.1982, Železničná 328/18, 059 92 Huncovce, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K002140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 328 / 18, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1982
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/340/2020 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/340/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov týmto
ako správca dlžníka Milan Polhoš, nar. 21.12.1982, Železničná 328/18, 059 92 Huncovce (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K002141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Drančáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pálenčiarska 1824/54, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Drančáková, nar. 29.09.1976, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Pálenčiarska 1824/54, 069 01 Snina, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia §
166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Gabriela Drančáková, nar. 29.09.1976, trvale bytom Pálenčiarska
1824/54, 069 01 Snina, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto
dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K002142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CŠO - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 450 235
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu CŠO - stav., s.r.o., so
sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 450 235 (ďalej len „Úpadca“),
týmto v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:

Označenie veriteľa:

RN - roofs s.r.o., so sídlom Železničná 27, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 36 580 856

Označenie pohľadávky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nezabezpečená pohľadávka
Nezabezpečená pohľadávka
Nezabezpečená pohľadávka
Nezabezpečená pohľadávka
Nezabezpečená pohľadávka
Nezabezpečená pohľadávka

Spisová značka súdu:

prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená
prihlásená

súhrnnou
súhrnnou
súhrnnou
súhrnnou
súhrnnou
súhrnnou

prihláškou
prihláškou
prihláškou
prihláškou
prihláškou
prihláškou

pohľadávok
pohľadávok
pohľadávok
pohľadávok
pohľadávok
pohľadávok

v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej
v celkovej

výške
výške
výške
výške
výške
výške

446,86 EUR,
103,36 EUR,
273,13 EUR,
9.589,36 EUR,
2.389,99 EUR,
402,71 EUR.

2K/17/2019, Okresný súd Prešov
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Spisová značka správcu:

2K/17/2019 S1759

Dátum doručenia:

08.01.2021

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Deň vydania: 14.01.2021

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok: 11.01.2021

V Prešove dňa 11.01.2021

RK Správca, k.s.

K002143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bindzár Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1978
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/328/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/328/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 21.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Fedor
Bindzár, nar. 10.09.1978, bytom Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 207/2010 dňa 27.10.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 11.01.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Fedor Bindzár, nar. 10.09.1978, bytom Vihorlatská 1411/41, 069 01 Snina.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

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

K002144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Marko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 154, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1992
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/244/2020 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/244/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.10.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marko Sivák,
nar. 02.07.1992, bytom Ladomirová 154, 090 03 Ladomirová (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
212/2020 dňa 03.11.2020.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 11.01.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Marko Sivák, nar. 02.07.1992, bytom Ladomirová 154, 090 03 Ladomirová.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K002145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUNYO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 936 630
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie správcu o schválení konečného rozvrhu výťažku zástupcom veriteľov
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca úpadcu JUNYO, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 44 936 630 (ďalej len „Úpadca“), týmto oznamuje konkurzným veriteľom
Úpadcu, že listom zo dňa 04.01.2021 zástupca veriteľov – veriteľ Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.,
ako príslušný orgán schválil konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov v zmysle jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku MS SR č. 247/2020 pod č.
K091631 dňa 23.12.2020.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K002146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Tvrdá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľnica 141, 064 01 Chmeľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/402/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/402/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Tvrdá, nar. 27.02.1984, trvale bytom 064
01 Chmeľnica 141, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5Odk/402/2020, 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, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Katarína Duláková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 133, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/419/2020 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/419/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Grundza, nar. 29.12.1989, trvale bytom 090
02 Kružlová 133, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Grundza TOMSTAV, s miestom podnikania 090 02
Kružlová 100, IČO: 51 707 764, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod spis zn. 5OdK/419/2020, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: prvé
Druh majetku: Hnuteľná vec – Osobné vozidlo
Predmet: Vozidlo zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
245/2020 dňa 21.12.2020 pod podaním K091050:
Súpisová zložka poradové číslo: 2.
Značka: RENAULT MEGANE, typ: AB HATCHBACK 5DV, farba: čierna metalíza, zdvihový objem motora:
1390,0 cm3, výkon: 72 kW, EČ: SK249BB, rok výroby: 2005, počet najazdených km: 282 000 km. Stav
opotrebovanosti: používané, vozidlo bolo havarované, predný pohon, predné okná elektrické, 1 kľúč, diaľkové
ovládanie, ABS.
Súpisová hodnota majetku: 1 300 Eur
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, ak tento deň
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota končí pracovným dňom, ktorý po nich nasleduje.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia doručia ponukový list na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty: Ing. Marta Prigancová, správca, Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce v zalepených obálkach s
označením: „PONUKA – 5OdK/419/2020“, alebo elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Číslo bankového účtu na zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu: Záujemca je povinný uhradiť
zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN SK51 0200 0000 0034 9018
4159, variabilný symbol: 54192020, do poznámky uveďte: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a text : „ponukové konanie“.
3. Ponuka musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu (presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné
meno, miesto podnikania a IČO; ak je záujemcom právnická osoba: názov, sídlo a IČO a predložia výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá
koná v mene a na účet právnickej osoby),
· špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
· doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov správcom podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné prehlásenie záujemcu, že nie je voči dlžníkovi blízkou osobou, a že voči dlžníkovi nemá žiadne
záväzky,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Záväzné ponuky podané
v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou, a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
Správca si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odmietnuť ponuku záujemcu.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku.
Predmet ponukového konania sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti
konkurznej podstate.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Podľa § 167r ods. 1 ZKR „Oprávnená osoba podľa § 167r ods. odseku 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú.“
Podľa § 167r ods. 2 ZKR „Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za
cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby,
ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“

(Ing. Marta Prigancová, správca)

K002148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Burák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fibichova 1519/9, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.1.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/299/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., Číslo správcu S 1204, so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice ako súdom
ustanovený správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – Ladislav Burák, nar. 18.1.1948,
Fibichova 1519/9, Košice, podnikajúci pod obchodným menom : Ladislav Burák, s miestom podnikania
Fibichova 9, 040 01 Košice, IČO: 11 999 985 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.4.2011, občan
SR, (ďalej len “Úpadca”), vedenej pred Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. 30OdK/299/2020
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týmto v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, t.j. konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu

a z uvedeného dôvodu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Burák, nar. 18.1.1948, Fibichova
1519/9, Košice, občan SR, k o n č í.

Zverejnením tohto Oznamu v Obchodnom vestníku MS SR podľa ustanovenia § 167v ods.1 in fine ZKR konkurz
vyhlásený na majetok Ladislav Burák, nar. 18.1.1948, Fibichova 1519/9, Košice, občan SR, vedenej pred
Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. 30OdK/299/2020
sa
z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 11.1.2021

Ing. Dagmar Prividi PhD.
správca konkurznej podstaty

K002149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Milo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnicka 131/9, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/294/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., Číslo správcu S 1204, so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice ako súdom
ustanovený správca vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – Július Milo, nar. 4.8.1988,
Požiarnická ulica 131/9, 076 04 Zemplínska Teplica, podnikajúci pod obchodným menom : Július Milo,
s miestom podnikania Požiarnická ulica 131/9, 076 04 Zemplínska Teplica, IČO : 50 883 666, občan SR, (ďalej
len “Úpadca”), vedenej pred Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. 31OdK/294/2020

týmto v súlade s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, t.j. konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu
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a z uvedeného dôvodu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Július Milo, nar. 4.8.1988, Požiarnická ulica
131/9, 076 04 Zemplínska Teplica, občan SR, k o n č í.

Zverejnením tohto Oznamu v Obchodnom vestníku MS SR podľa ustanovenia § 167v ods.1 in fine ZKR konkurz
vyhlásený na majetok Július Milo, nar. 4.8.1988, Požiarnická ulica 131/9, 076 04 Zemplínska Teplica, občan
SR, vedenej pred Okresným súdom Košice I. pod sp. zn. 31OdK/294/2020
sa
z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 11.1.2021

Ing. Dagmar Prividi PhD.
správca konkurznej podstaty

K002150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Krasnayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/300/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/300/2020
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
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Beata Krasnayová, narodená: 11.04.1969, bytom: Severná 4, 071 01 Michalovce,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/300/2020, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Košiciach, dňa 11.01.2021
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K002151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Bastyurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budulovská 1279/18, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/319/2020 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/319/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Helena Bastyurová, nar.: 19.05.1957, bytom: Budulovská č. 1279/38, 045
01 Moldava nad Bodvou, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/319/2020,
potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Košiciach
JUDr. Miroslav Vereb, správca

dňa

11.01.2021

K002152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surgent Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 167, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/317/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/317/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 22.10.2020, sp.zn.: 30OdK/317/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
209/2020 dňa 29.10.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Slavomír Surgent, nar.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23.05.1961, bytom: Lekárovce 167, 07254 Lekárovce a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša Mihaloviča,
PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
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.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: lavomír Surgent, nar.: 23.05.1961, bytom: Lekárovce 167, 07254 Lekárovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: lavomír Surgent, nar.:
23.05.1961, bytom: Lekárovce 167, 07254 Lekárovce, sp. zn.: 30OdK/317/2020, v súlade s ust. § 167v ods. 1
tretia veta ZKR zrušuje.
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K002153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 245 / 8, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/147/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 31OdK/147/2020 zo dňa 21.04.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 80/2020 dňa 27.04.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ondrej Kináč, nar. 29.12.1976, bytom:
Parková 245/8, 044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Kináč, s miestom podnikania Parková
245/8, 044 17 Slanec, IČO: 51 732 629 (ukončená) a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu,
č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.04.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ondrej Kináč, nar.
29.12.1976, bytom: Parková 245/8, 044 17 Slanec, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Kináč,
s miestom podnikania Parková 245/8, 044 17 Slanec, IČO: 51 732 629 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K002154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 21/489, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/314/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/314/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/314/2020 zo dňa 19.10.2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 205/2020 dňa 23.10.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Zlatica Kotlárová, nar. 15.09.1990,
bytom: SNP 489/21, 049 25 Dobšiná, podnikajúca pod obchodným menom Zlatica Kotlárová, s miestom
podnikania SNP 489/21, 049 25 Dobšiná, IČO: 51 049 538 (aktívna) a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr.
Richarda Žolnu, č. správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.10.2020.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení nepokryje/nepokrýva náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zlatica Kotlárová, nar.
15.09.1990, bytom: SNP 489/21, 049 25 Dobšiná, podnikajúca pod obchodným menom Zlatica Kotlárová,
s miestom podnikania SNP 489/21, 049 25 Dobšiná, IČO: 51 049 538 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca
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K002155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurský Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/526/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/526/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 237/2020
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Ing. Ján
Ďurský, narodený: 17.06.1964, bytom: Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré (ďalej len „Dlžník“),
zverejnil v zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov v Obchodnom vestníku č. 237/2020 dňa 09.12.2020, K088795 II. kolo verejného ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 210/2020 dňa 30.10.2020, K078880.
Správcovi nebola bola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená žiadna ponuka ani zložená zábezpeka
na zverejnený správcovský účet.

K002156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Eliašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky -, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/132/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/132/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka: Emília Eliašová, nar. 15.04.1967, bytom: Valaliky, 044 13 Valaliky, oznamuje, že došlo
k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý bol uverejnený v OV č. 236/2020 zo dňa 08.12.2020, a to vyplatením
pohľadávok veriteľov, pohľadávok proti podstate a zostatku z výťažku dlžníkovi v zmysle ust. § 167u ods. 2
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Emília Eliašová, nar. 15.04.1967, bytom: Valaliky, 044 13 Valaliky, sa končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa týmto
oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 11.01.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 490 / 17, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Bartoš , narodená: 09.06.1972, bytom:
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom Roman Bajtoš, s miestom podnikania
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, IČO: 37 177 435, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
26.06.2014, oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárií správcu Čajakova 5, 040 01 Košice v pracovných dňoch Po-Pia od 09,30 hod.
do 15,30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo emailom na adrese: simova @ aksimova.sk .
JUDr.Erika Šimová, správca

K002158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 490 / 17, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Bartoš , narodená: 09.06.1972, bytom:
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, podnikajúci pod obchodným menom Roman Bajtoš, s miestom podnikania
Štefánikova 490/17, 053 11 Smižany, IČO: 37 177 435, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
26.06.2014, v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK67 1100 0000 0026 2606 4099
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Erika Šimová, správca

K002159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 732 / 43, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/306/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/306/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/306/2019 ustanovený do funkcie Správcu
vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Marcin, narodený: 13.09.1972, bytom: Májová 732/43, 053 04
Spišské Podhradie, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10, 080 01
Prešov,

(ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu
Jaroslav Marcin, narodený: 13.09.1972, bytom: Májová 732/43, 053 04 Spišské Podhradie, končí.

V Košiciach, dňa 11.1.2021
JUDr. Ivan Roháč
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K002160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Radócziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 472/11, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1988
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/334/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/334/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
nebola zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by
podliehal konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Košiciach, dňa 11.01.2021
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K002161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gorolová Daša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 415, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/339/2020 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/339/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 10.11.2020, č.k. 26OdK/339/2020 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 221/2020 dňa 16.11..2020 pod spis.zn. 26OdK/339/2020, na majetok dlžníka:
Daša Gorolová, narod. 4.1.1967, bytom Nacina Ves 415, 072 21 Nacina Ves, bol vyhlásený konkurz a bola
som ustanovená ako správca konkurznej podstaty.
Správca 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“ / je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä
zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K002162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Maša 1329 / 49, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/372/2020 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/372/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu

JUDr. Ivan Roháč - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Polák, narodený: 21.08.1960, bytom: Stará
Maša 619/ 49, 053 42 Krompachy, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova
3, 040 41 Košice, sp. zn.: 31OdK/372/2020, v konkurznom konaní na Okresnom súde Košice I, týmto oznamuje,
že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Jesenského 27, 040 01 Košice po predchádzajúcej
dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.
č.: +421 915 514 430, alebo elektronicky na emailovej adrese: ivana.seman@gmail.com.

JUDr. Ivan Roháč – správca
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K002163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Maša 1329 / 49, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/372/2020 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/372/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom kancelárie Jesenského 27 , 040 01 Košice
+421915514430, ivana.seman@gmail.com

V Košiciach, dňa 11.1.2021

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny !
Appeal to register claims. It is necessary to keep all determined deadlines !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Jozef Polák, narodený: 21.08.1960, bytom: Stará Maša 619/ 49, 053 42 Krompachy,
zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, ďalej len „dlžník
“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 31OdK/372/2020 zo dňa 09.12.2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015
, as the bankruptcy trustee of Jozef Polák, date of birth: 21.08.1960, domicile: Stará Maša 619/ 49, 053 42
Krompachy, Slovakia, hereinafter only „the Bankrupt “, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Košice I., No. 31OdK/372/2020 dated 9th of December 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I. bolo zverejnené v Obchodnom.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim ,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom Jesenského
27, 040 01 Košice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Ivan Roháč, správca
offices Jesenského 27, 040 01 Košice , ,Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In
one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Košice I (District Court Košice I) ,
Okresný súd Košice I, Tichá 21, 040 01 Košice Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
12. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
14. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
14. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
15. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
15. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.

JUDr. Ivan Roháč, správca dlžníka /trustee of the bankrupt

K002164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Maša 1329 / 49, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/372/2020 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/372/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Ivan Roháč, so sídlom Jesenského 27, 040 01 Košice, podľa § 167j ods. 1 ZKR per analogiam,
v súvislosti s povinnosťou vyhotovenia súpisu majetku konkurznej podstaty Jozef Polák, narodený:
21.08.1960, bytom: Stará Maša 619/ 49, 053 42 Krompachy, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, sp. zn.: 31OdK/372/2020, oznamuje: Súpis majetku
konkurznej podstaty neobsahuje žiadnu majetkovú zložku konkurznej podstaty. V konkurze nebol zistený
žiadny majetok, ktorý podlieha konkurzu, a ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach dňa 11.1.2021
JUDr. Ivan Roháč, správca

K002165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Maša 1329 / 49, 053 42 Krompachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/372/2020 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/372/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice, správca zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1361 (ďalej len „správca“) ako konkurzný správca úpadcu
Jozef Polák, narodený: 21.08.1960, bytom: Stará Maša 619/ 49, 053 42 Krompachy, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice (ďalej len „úpadca“) týmto podľa §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje,
že kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľom možno skladať na bankový účet vedený v: Slovenská
sporiteľňa, a.s., číslo účtu : IBAN SK50 0900 0000 0051 5988 9465, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Poučenie : V zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak bolo podané
na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 11.1.2021
JUDr. Ivan Roháč, správca

K002166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kotlár v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 15, 052 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1993
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
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Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/385/2020 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/385/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Roman
Kotlár v konkurze, nar. 6. 1. 1993, Hájik 15, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje, že do správcovského
spisu môžu účastníci konania resp. ich zástupcovia nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od
9.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii správcu na Národnej tr. 4 v Košiciach. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
žiadateľov o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla kancelárie
správcu alebo na tel. čísle 0905 732 444 príp. emailom na adrese rudomanik@gmail.com.

V Košiciach, dňa 11. 1. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K002167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kotlár v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 15, 052 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1993
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/385/2020 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/385/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Roman
Kotlár v konkurze, nar. 6. 1. 1993, Hájik 15, 052 01 Spišská Nová Ves týmto zverejňuje číslo účtu v spoločnosti
Všeobecná úverová banka a. s. č. SK1902000000001852431497 na účel zloženia kaucie pri popieraní
pohľadávok veriteľov.

V Košiciach, dňa 11. 1. 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K002168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kotlár v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 15, 052 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1993
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/385/2020 S 1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/385/2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s ako správca úpadcu Roman
Kotlár v konkurze, nar. 6. 1. 1993, Hájik 15, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika oznamuje v zmysle čl.
54, ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( Európskej únie ) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní uverejneného 5. 6. 2015 v Úradnom vestníku Európskej únie ( Journal officiel de l’Union
européenne ) a účinného 25. 6. 2015, že vo vyššie uvedenom konkurznom konaní uznesením Okresného súdu
Košice I zo 7. 1. 2021 sp. zn. 30OdK/385/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a spoločnosť
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. bola ustanovená za správcu.

Okresný súd uložil správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise na adresu kancelárie správcu pod spisovou značkou 30OdK/385/2020. Pohľadávky prihlasujú
veritelia podľa slovenského 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 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, pričom príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť
podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je
podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a v sume, do ktorej je zabezpečená. Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške
uvedie aj podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Ak sa v prihláške podmienenej pohľadávky tento udaj
neuvedie, na prihlášku podmienenej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak
sa pohľadávka neuplatní 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. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľa. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu / slovenský zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov / k prihláške pripojí aj vyhlásenie, že pohľadávku eviduje v účtovníctve, inak je
správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Ak sa znalecký posudok k prihláške
nepeňažnej pohľadávky nepripojí, na prihlášku nepeňažnej pohľadávky sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomnosti, ktorý ma bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
K prihláške je povinný pripojiť aj listiny preukazujúce, že zástupca poverenie na doručovanie písomnosti prijal. Ak
si veriteľ zástupcu na doručovanie písomností nezvolí, budú sa mu písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. Ani správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 a § 22 ods. 3 ZoKR /. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastavajú zverejnením tohto uznesenia v slovenskom Obchodnom vestníku / § 23 ods.
ZoKR /. Podľa § 15a Občianskeho súdneho poriadku / ďalej len O. s. p. / účastník konkurzného konania má z
dôvodov podľa § 14 ods. 1 O. s. p. právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť 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
okolnosti spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada / § 197 ods. 6 veta druha
a tretia ZoKR /.

V Košiciach, dňa 11. januára 2021
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JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) als Insolvenzverwalter von Roman Kotlár v konkurze, geb. 6. 1. 1993, Hájik 15, 052 01 Spišská
Nová Ves, Slowakische Republik/République Slovaque teil im Sinne von 54. Artikel, Absatz 1 und 2 der
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates ( Europäische Union/Union Européenne ) No. 848/2015
vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren im Amtsblatt der Europäischen Union ( Journal officiel de l’Union
européenne ) 5. 6. 2015 veröffentlicht publiziert und ab 25. 6. 2015 gültig mit, daβ in dem vorbezeichneten
Insolvenzverfahren wurde durch Beschluss des Bezirkgerichtes Kosice I vom 7. 1. 2021 sp. zn. 30OdK/385/2020
das Insolvenzverfahren eröffnet und die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER
MANIK k. s. ( KG/societé en commandite ) zum Insolvenzverwalter bestellt.

Das Bezirksgericht erlegt dem Insolvenzverwalter die Pflicht auf, alle bekannten Gläubiger des Schuldners, deren
Hauptwohnsitz oder registrierter Sitz sich in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als in der
Slowakischen Republik befindet, unverzüglich über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu informieren. Es
fordert die Gläubiger des Schuldners auf, innerhalb einer Frist von 45 Tagen nach Bekanntgabe des
Insolvenzverfahrens ihre Forderungen in einfacher Ausfertigung an die Anschrift des Büros des
Insolvenzverwalters unter Angabe des Aktenzeichens 26OdK/315/2020 anzumelden. Die Forderungen melden die
Gläubiger nach dem slowakischen Gesetz Nr. 7/2005 GBl. über Insolvenzverfahren und Restrukturalisierungen
sowie über die Änderung und Ergänzungen einiger slowakischen Gesetze im Wortlaut späterer Vorschriften ( im
Weiteren nur noch als "ZoKR" zitiert). In der Anmeldung sind stets der Vor- und Nachname sowie die
Wohnanschrift oder die Firmenbezeichnung und der Sitz des Gläubigers und des Bankrotteurs, der rechtliche
Grund für das Entstehen der Forderung, die Rangfolge der Befriedigung der Forderung aus der allgemeinen
Masse und die Summe der Forderung mit Aufschlüsselung nach Sicherungssumme und Zubehör, sowie das
Zubehör mit Aufschlüsselung nach dem Rechtsgrund ihrer Entstehung anzuführen; Die Anmeldung muss auf dem
vorgeschriebenen Formular eingereicht werden, welches mit der Unterschrift des Gläubigers versehen werden
muss. Anmeldungen, die diese Angaben nicht enthalten, nicht auf dem vorgeschriebenen Formular eingereicht
oder nicht unterzeichnet wurden, werden bei dem Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Wenn ein Gläubiger
eine garantierte Forderung anmeldet, führt er in der Anmeldung auch deren Art, die Rangfolge und den
Rechtsgrund der Entstehung des garantierten Rechts zusammen mit der Festlegung des Vermögens, mit welcher
diese Forderung garantiert ist, an und dazu auch die Summe, bis zu welcher diese Forderung garantiert ist. Wenn
ein Gläubiger eine bedingte Forderung anmeldet, so führt er in der Anmeldung auch die Bedingung an, von der
die Begründung der Forderung abhängt. Sollte in der Anmeldung einer bedingten Forderung diese Angabe fehlen,
so wird die angemeldete bedingte Forderung im Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Forderungen sind in
EURO zu stellen. Sollte eine Forderung nicht in EURO umgerechnet gestellt werden, errechnet der
Insolvenzverwalter durch Umrechnung laut Referenzumrechnungskurs, der von der Europäischen Zentralbank
oder der Nationalbank der Slowakei zum Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens festgelegt und bekannt
gegeben wurde, die Summe der Forderung. Wird die Summe in einer Währung eingefordert, die weder durch den
Referenzumrechnungskurs der Europäischen Zentralbank noch der Nationalbank der Slowakei festgelegt und
bekannt gegeben wird, errechnet der Insolvenzverwalter die Summe der Forderung mit fachkundlicher Sorgfalt.
Der Anmeldung sind Urkunden beizufügen, welche die in der Anmeldung gemachten Angaben belegen. Wird eine
zedierte Forderung angemeldet, so sind der Anmeldung auch solche Urkunden beizufügen, die belegen, wie der
Gläubiger diese Forderung erworben hat. Wird die Forderung von einem Gläubiger angemeldet, der verpflichtet
ist, seine Buchhaltung gemäß Sondervorschrift ( das slowakische Gesetz Nr. 431/2002 GBl. über die Buchhaltung
im Wortlaut späterer Vorschriften ) zu führen, so fügt er seiner Anmeldung auch eine Erklärung bei, daβ er diese
Forderung in seinen buchhalterischen Unterlagen führt. Sollte dies nicht geschehen, so ist der Insolvenzverwalter
verpflichtet, die in der Anmeldung beanspruchte Forderung abzulehnen. Wird eine nichtfinanzielle Forderung
eingereicht, so ist der Anmeldung ein Sachverständigengutachten beizufügen, in welchem der Wert der
nichtfinanziellen Forderung bestimmt wird. Wird einer solchen nichtfinanziellen Forderung kein derartiges
Sachverständigengutachten beigefügt, so wird die Anmeldung der nichtfinanziellen Forderung im
Insolvenzverfahren nicht berücksichtigt. Verfügt der Gläubiger auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik
über keinen Wohn- oder anderen Sitz bzw. eine organisatorische Einheit seines Unternehmens, so ist er dazu
verpflichtet, in der Anmeldung einen solchen Vertreter für die Zustellung von Schriftsätzen anzuführen, der einen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Wohnsitz oder einen Sitz auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik hat; er hat der Anmeldung auch
solche Urkunden beizufügen, die belegen, daβ der von ihm benannte Vertreter die Vollmacht zum Empfang der
Schriftsätze angenommen hat. Bestimmt der Gläubiger keinen solchen Vertreter für die Zustellung der
Schriftsätze hat, so werden ihm die Schriftsätze nur durch Veröffentlichung in den slowakischen
Handelsmitteilungen zugestellt. Weder der Insolvenzverwalter noch das Gericht sind dazu verpflichtet, den
Gläubiger zur Ergänzung oder Korrektur einer unvollständigen oder unrichtigen Anmeldung aufzufordern.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss kann keine Berufung eingelegt werden ( § 198 Abs. 1 und § 22
Abs. 3 des ZoKR ). Die Wirksamkeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens tritt mit der Veröffentlichung dieses
Beschlusses in den slowakischen Handelsmitteilungen ( § 23 Abs. 1 ZoKR ) ein. Laut § 15a der slowakischen
Zivilprozessordnung ( im Weiteren nur noch als "O.s.p." zitiert ) ist der Teilnehmer eines Insolvenzverfahrens aus
Gründen gemäß § 14 Abs. 1 der O.s.p. berechtigt, gegenüber dem Richter, der die Sache verhandeln und
entscheiden soll, spätestens bis zum Ablauf der Frist für die Anmeldung der Forderungen den Vorwand der
Voreingenommenheit zu erheben. Auf später erhobene Einwände, auf wiederholt aus dem gleichen Grunde
vorgebrachte Einwendungen - sofern ein übergeordnetes Gericht bereits über diese befand - und vor allem auf
Einwände, die sich einzig und allein auf die Vorgehensweise des Richters bei dessen Handlungen in der
verhandelten Sache beziehen, nimmt das Gericht keine Rücksicht ( § 197 Abs. 6 Satz zwei und drei des ZoKR ).

Kosice, den 11. Januar 2021

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – Komplementär

K002169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martočková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Jaroslava Martočková, nar.: 22.06.1969, bytom: Kozmonautov 15,
048 01 Rožňava oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci
pod sp.zn.: 32OdK/386/2020 S1942 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to
v pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: lukasmichalov@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0918 656 301. Elektronická schránka
na doručovanie je E0006965057.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár
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K002170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martočková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozmonautov 15, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/386/2020 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/386/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Jaroslava Martočková, nar.: 22.06.1969, bytom: Kozmonautov 15,
048 01 Rožňava oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/386/2020 v
zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Fio banke, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK88 0200 0000 0042 7524 4651.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K002171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikeľová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 282/38, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/339/2020 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/339/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že u
dlžníka nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
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K002172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomíková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovčíková 562, 049 22 Gemerská Poloma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/342/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/342/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K002173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majoroš Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukureštská 2559 / 30, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/359/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/359/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K002174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchta Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1368 / 14, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/304/2020 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/304/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.
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K002175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikaro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočiarska 28 / 0, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku číslo : 27, všeobecná podstata
Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – vratka DPH za september 2020
Deň zapísania majetku: 11.1.2021
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 40.-€

K002176
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty –posledná aktualizácia k 05.01.2021.

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Szekeres, narod. 6.9.1951, bytom Kechnec č.268, vedenej na Okresnom súde
Košice I. pod spis.zn. 30OdK/94/2018, podľa § 167j ods.3 s použitím § 76 a 77 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien / ďalej „ZKR“, správca a k t u a l i z u j e súpis majetku
oddelenej podstaty , zverejnený v OV č.130/2018 a OV č.57/2019 /, OV č.186/2020 takto:

Súpisová zložka majetku č.1:
·

Nehnuteľnosť: druh pozemku: orná pôda, parcela registra“E“ evidovaná na mape určeného operátu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcela č.524/29, o výmere 16827 m2, katastr.územie:Kechnec , v spoluvl. podiele dlžníka 1/9,
zapísané na LV č.903 Okresného úradu Košiceokolie.
Deň zapísania: 2.7.2018
Súpisová hodnota: 734,78 eur
Zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Košice pre pohľadávku č.15 v sume 563,70€, č.16. v sume 277,60€,
17.v sume 787,60€, 18. v sume 426,30€, 19. v sume 553€, 20. v sume 117,90 €, 21. v sume 253,50, 22.
v sume 97,10€, 23. v sume 585,30€, 24. v sume 368,70€, 25. v sume 698,60€, 26.v sume 710,60€, 27.
v sume 422,63€, 28.v sume 196,54 €, 29. v sume 132,77€, 30. v sume 1014,96€, 31. v sume 939,58 €,
32. v sume 1312,76€, 33. v sume 462,68€, 34. v sume 921,71€, 35. v sume 161,85€, 36. v sume 26,80€,
37. v sume 46,90€, 38. v sume 66,70€, 39. v sume 261,50€.
Daňový úrad Košice doručil správcovi dňa 30.10.2019 späťvzatie prihlášok č.2.14., 40, 41 a doručil nové
prihlášky pohľadávok č.42-5, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok a sú zabezpečené záložným
právom veriteľa Daňový úrad Košice: pre pohľadávku č. 42. v sume 25,60€, 43. v sume 44.90€, 44.
v sume 27,99€45. v sume 48,80€, 46. v sume 63,90€, 47. v sume 69,70€, 48. v sume 156,10€, 49.
v sume 439,91€, 50. v sume 431,20€, 51. v sume 92,00€, 55. v sume 308,07€.

Súpisová zložka majetku č.2:
·

Nehnuteľnosť: druh pozemku: orná pôda, parcely registra“E“ evidované na mape určeného operátu:
parcela č. 166/2 , orná pôda o výmere 5986, p.č.191/4 , orná pôda o výmere 1106 m2, p.č.191/5, orná
pôda o výmere 2055 m2, p.č.191/6, orná pôda o výmere 5314 m2, p.č.328/2, orná pôda o výmere 1683
m2, p.č. 336/2 , orná pôda o výmere 1695 m2, p.č. 336/5 trvalé trávne porasty o výmere 3883 m2.,v
kat.území: Milhosť, zapísané na LV č.817 Okresného úradu Košiceokolie, vlastník B1,
spoluvlastnícky podiel 1/3.

Deň zapísania: 2.7.2018
Súpisová hodnota – 2.379,47 €
Zabezpečený veriteľ Daňový úrad Košice pre pohľadávku č.40. v sume 2238,27€, 42. v sume 25,60€, 43.
v sume 44,90€,44. v sume 27,90€, 45.v sume 48,80€, 46. v sume 63,90€, č. 47. v sume 69,70€, 48. v sume
156,10€ , 49. v sume 439,91€, 50. v sume 431,20€, 51. v sume 92 €, 52. v sume 91,46, 53. v sume 341,33€, 54.
v sume 419,45€, 55. v sume 308,07€.

Súpisová zložka majetku č.3
Nehnuteľnosť:vedená v katastri nehnuteľnosti pre okres Košice-okolie, , obec Milhosť na LV 816, v katastrálnom
území Milhosť: parcely registra „E“, evidované na mape určeného operátu: parcela č. 383/15, druh pozemkutrvalé trávne porasty o výmere 2312 m2, parc.č.384/15, druh pozemku-orná pôda o výmere 1908 m2, parc.č.
387/15, druh pozemku-orná pôda o výmere 6061 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/3.
Deň zapísania: 2.7.2018
Súpisová hodnota: 1.081,66 €
Zabezpečený veriteľ Daňový úrad Košice pre pohľadávku : č.15 v sume 563,70€, č.16. v sume 277,60€, 17.v
sume 787,60€, 18. v sume 426,30€, 19. v sume 553€, 20. v sume 117,90 €, 21. v sume 253,50, 22. v sume
97,10€, 23. v sume 585,30€, 24. v sume 368,70€, 25. v sume 698,60€,

Súpisová zložka majetku č.4
Nehnuteľnosť: vedená v katastri nehnuteľnosti pre okres Košice-okolie, obec Milhosť na LV č.1194,
v katastrálnom území Milhosť: parcely registra „E“, evidované na mape určeného operátu: parcela č.222/3, druh
pozemku-orná pôda o výmere 7998 m2, parc.č. 222/4, druh- orná pôda o výmere 1169 m2, parc.č.252/2, druhVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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orná pôda o výmere 660 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/3.
Deň zapísania: 1.11.2019
Súpisová hodnota: 1.241,48 €.
Zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Košice pre pohľadávku: č.40 v sume 2238,27€, č. 42. v sume 25,60€, 43.
v sume 44,90€, 44. v sume v sume 27,90€, 45.v sume 48,80€, 46. v sume 63,90€, č. 47. v sume 69,70€, 48.
v sume 156,10€ , 49. v sume 439,91€, 50. v sume 431,20€, 51. v sume 92 €, 52. v sume 91,46, 53. v sume
341,33€, 54. v sume 419,45€, 55. v sume 308,07€.
Poznámka:
K pozemku KN-E parc.č. 222/3, zapísaný na LV č.1194, k.ú.Milhosť, orná pôda o celkovej výmere 7998 m2 ako
diel 119 s výmerou záberu dielu 131 m2 podľa GP č.7147-14-02/2016 z.d. 4.11.2016 vypracovaného
spoločnosťou Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, IČO 31322000
za účelom uzatvárania nájomných zmlúv pre
dočasný záber pozemkov.
Rozhodnutím Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 31.5.2019, ako vyvlastňovací
orgán podľa ust.§7 ods.1 zák.č.282/2015 Z.z. obmedzuje vlastnícke právo na dobu výstavby-dočasný záber
na obdobie 2 rokov, za finančnú náhradu, pre stavebný objekt č.035-00 v prospech vyvlastniteľa-Národná
diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, IČO 35919001 pre účel realizácie
verejnoprospešnej líniovej stavby „R4 Košice-Milhosť, odpočívadlo“, v k.ú. Milhosť, na ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom, Okresným úradom Košice, odborom výstavby a bytovej
politiky, Komenského 52, Košice pod č. OU-KE-OVBP2-2016/011531-ÚR z.d. 13.4.2016, právoplatným dňa
30.5.2016.
Výška nájomného na dobu výstavby= výška nájmu 1,1890€/m2 x záber dielu x obdobie záberu v rokoch/. Do
konkurznej podstaty dlžníka doteraz za obdobie dočasného záberu do 2 rokov bolo vyplatené jednorazovo
v celkovej výške 51,92 eur.

Súpisová zložka majetku č. 5
Zapisuje sa z dôvodu zrušenia prevodu nižšie uvedenej nehnuteľnosti do všeobecnej podstaty, zverejnené v OV
č.57/2019. Žiadosť zabezpečeného veriteľa správca akceptuje a z toho dôvodu aktualizuje Súpis majetku
oddelenej podstaty k 5.1.2021 o súpis.zložku majetku č.5:

Nehnuteľnosť: druh pozemku – orná pôda, parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, na
parcele č. 227/124 o výmere 20 m2, na parcele č. 227/138 o výmere 31 m2, zapísané na LV č.1167 Okresného
úradu Košice-okolie, katastrálne územie: Milhosť, spoluvlastnícky podiel 1/3, ťarchy zapísané v časti C/.
Súpisová hodnota: 205,19 eur

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K002177
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty – aktualizácia k 5.1.2021.

V konkurznej veci dlžníka Ladislav Szekeres, narod. 6.9.1951, bytom Kechnec č.268, vedenej na Okresnom súde
Košice I. pod spis.zn. 30OdK/94/2018, podľa § 167j ods.1/ zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších zmien / ďalej „ZKR“, správca zverejňuje aktualizáciu súpisu majetku všeobecnej podstaty ku
dňu 5.1.2021 takto:

Súpisová zložka majetku č.1:
Nehnuteľnosť: druh pozemku-orná pôda, parcely registra“E“ evidované na mape určeného operátu, na
parc.č.227/124 o výmere 20 m2, na parcele č.227/138 o výmere 31 m2, zapísaná na LV č.1167 Okresného úradu
Košice-okolie, k.ú. Milhosť, spoluvlastnícky .podiel 1/3, ťarchy zapísané v časti C/. Súpisová hodnota 205,19 eur.
Uvedená súpisová zložka majetku č.1 bola dňa 5.1.2021
zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Košice.

preradená

späť do oddelenej podstaty

Súpisová zložka majetku č.2:
Nehnuteľnosť: parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu : parcela č.276/6, druh pozemku – orná
pôda o výmere 4216 m2, parcela č. 277/6, druh pozemku-trvalý trávny porast o výmere 1303 m2, v katastrálnom
území Milhosť, zapísané na LV č. 1193 Okresného úradu Košice-okolie, spoluvlastnícky podiel 1/3.
Deň zapísania: 18.9.2020
Súpisová hodnota: 249,00 eur

JUDr. Viera Dobrovolská, správca
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