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Konkurzy a reštrukturalizácie
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K000594
Spisová značka: 2R/2/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka, AGROPODNIK Želovce, s. r. o., so sídlom 991
06 Želovce 802, IČO: 44 552 114, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 16295/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I. P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka AGROPODNIK Želovce, s. r. o., so sídlom 991 06 Želovce 802, IČO: 44
552 114
II. U s t a n o v u j e správcu JUDr. Jaroslava Jakubča so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Horné záhrady 2.
III. Začína h l a v n é insolvenčné konanie.
IV. Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku). Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V. U r č u j e

rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b) nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej
právnickej osobe,
c) prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku dlžníka zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom,
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f) 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,
g) vykonanie akékoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy
veriteľa alebo veriteľov dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok,
h) akékoľvek plnenie peňažného záväzku dlžníka v hodnote prevyšujúcej 20 000 Eur alebo viacerých peňažných
záväzkov dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 40 000 Eur v priebehu šiestich (6) mesiacov,
i) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej
250 000 Eur,
j) uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka alebo záväzok dlžníka strpieť
určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako troch (3) mesiacov,
k) 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,
l) plnenie peňažných záväzkov dlžníka alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
m) každý právny úkon medzi dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi dlžníkom a spriaznenými osobami
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veriteľov dlžníka.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že
sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
(§ 122 ods. 2 ZKR).
3. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z. z. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
4. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v
reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. Účastník reštrukturalizačného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.12.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K000595
Spisová značka: 32K/11/2015

32K/11/2015
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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Svätuše, so sídlom: Hlavná 2, 076 83
Svätuše, IČO: 00 678 392, uznesením č.k. 32K/11/2015-679 zo dňa 18.11.2021 zrušil malý konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2021.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 30.12.2021
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K000596
Spisová značka: 2OdK/311/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Vavreková Hrehová, nar. 25.09.1987, Sídlisko II
1214/32, 093 01 Vranov nad Topľou, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Vavreková Hrehová, nar. 25.09.1987, Sídlisko II
1214/32, 093 01 Vranov nad Topľou,
II.
ustanovuje správcu: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO:
42 332 486,
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
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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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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:
Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, IČO: 42 332 486, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 22.12.2021 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1335/2021.
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,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, 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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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 31.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000597
Spisová značka: 2OdK/312/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Minarčin, nar. 09.12.1994, trvale bytom Ondavská
886/9, 093 01 Vranov nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom Marek Minarčin, s miestom podnikania
Ondavská 886/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 48 300 004, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária
Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Minarčin, nar. 09.12.1994, trvale bytom Ondavská 886/9,
093 01 Vranov nad Topľou, podnikajúci pod obchodným menom Marek Minarčin, s miestom podnikania Ondavská
886/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 48 300 004,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili 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
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,
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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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. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 22.12.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1354/2021.
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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. 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,
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
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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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 31.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000598
Spisová značka: 2OdK/314/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Kokles, nar. 29.09.1984, trvale bytom 080 01
Prešov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Kokles, nar. 29.09.1984, trvale bytom 080 01 Prešov,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili 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
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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 22.12.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1348/2021.
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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. 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,
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.
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 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 31.12.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000599
Spisová značka: 3OdK/466/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Miškovič, nar. 19.09.1989, Čičava 69, 093 01
Čičava, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Roman Miškovič - Selina, IČO: 51478862, s miestom
podnikania 09301 Čičava 69, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Miškovič, nar. 19.09.1989, Čičava 69, 093 01 Čičava,
II.
ustanovuje správcu JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01,
IČO: 37944924,
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
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. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, Humenné 066 01, IČO: 37944924, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1337/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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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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,
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
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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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 31.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K000600
Spisová značka: 3OdK/467/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radoslav Jarka, nar. 25.04.1977, Čičava 201, 093 01
Čičava, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Radoslav Jarka - st., IČO: 52917908, s miestom podnikania
09301 Čičava 201, zastúpený Centrom právnej pomoci - Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Radoslav Jarka, nar. 25.04.1977, Čičava 201, 093 01 Čičava,
II.
42344671,

ustanovuje správcu: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 08001, IČO:

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
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:
Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, Prešov 08001, IČO: 42344671, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1346/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku, 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,
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 31.12.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000601
Spisová značka: 9K/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Filip Krčmárik, nar.: 18.03.1993, trvale
bytom Sverepec 260, 017 01 Považská Bystrica, uznesením č.k. 9K/1/2021-162 zo dňa 28.09.2021 zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 21.10.2021
Okresný súd Žilina dňa 31.12.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokroš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karloveská 712/10, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/67/2021 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/67/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Igor Mokroš, nar. 21.12.1965 , č.k.: 4OdK/67/2021, bytom Karloveská
712/10, 841 04 Bratislava, št. občan SR, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 16.11.2021, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného
veriteľa: veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej sume
pohľadávky 32 227,64 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 5.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K000603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahutiak Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 482 / 23, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/498/2020 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/498/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE

O

DRAŽBE

Organizácia dražby
JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava (ďalej len „Správca“) ako
správca úpadcu Vladimír Blahutiak, bydlisko: Námestie SNP 482/23, Bratislava (ďalej len „Úpadca“), týmto
oznamuje, že v zmysle §167n ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii organizuje dražbu majetku
patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu za nižšie uvedených podmienok.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Sídlo Správcu, Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava, dňa 08.02.2022 o 10:00 hod.
Vstup účastníkov dražby od 9:30 hod.
Vstup pre verejnosť od 9:50 hod. – podmienka vstupu pre verejnosť je vstupné v sume 3,30 € / osoba.

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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Poverenie konať za účastníka dražby sa preukazuje písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom
splnomocniteľa.

Poradie dražby
Ide o prvú dražbu predmetného majetku organizovanú Správcom.

Predmet dražby
Byt č. 14 nachádzajúci sa na prvom poschodí v bytovom dome súpisné číslo 482, vchod Námestie SNP číslo 23
postavený na parcele č. 99/1 o výmere 718 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č.
5553 k.ú. Staré Mesto, obec: Bratislava – mestská časť Staré Mesto a k bytu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel
na spoločných častiach a zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel na pozemku vo výške
107/10000.

Na predmet dražby viaznu nasledovné ťarchy:

·
·
·

Vecné bremeno právo prechodu peši cez par. č. 99/1 v prospech vlastníkov par.č. 21335/1, GP
č.17453143-5/97, podľa V-42676/97 z 2.10.1997-pvz 2082/97
Záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, na byt č.14/1.p., Nám. SNP
23, podľa V-23052/15 zo dňa 16.09.2015
Pohľadávka zabezpečená uvedeným záložným právom je ku dňu 26.11.2021 vo výške 90.412,05 €.

Predmet dražby sa draží aj s uvedenými ťarchami, ktoré ostanú zachované. Predmet dražby sa draží spolu ako
jednotný predmet dražby. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby
Jedná sa o byt v bytovom dome „Manderlák“ v Starom Meste v Bratislave, bytový dom je súčasťou pamiatkovej
rezervácie. Byt je dvojizbový s príslušenstvom (predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa spojená s malou komorou),
podlahová plocha bytu je 41,47 m2. Čiastočne rekonštruovaný v r. 2014,. byt je v súčasnosti neobývaný,
čiastočne zariadený so zanedbanou údržbou. V bytovom dome sa nachádzajú 2 výťahy, spoločné pivničné
priestory, práčovňa a iné spoločné zariadenia špecifikované v znaleckom posudku č. 98/2021. Súčasťou bytu sú
aj rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody vody, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim
príslušné zariaďovacie predmety, poštová schránka a domáci telefón.

Hodnota
69.587,95,-€
Hodnota predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 98/2021 zo dňa 25.11.2021 vypracovaným
znalcom Ing. Juraj Talian, PhD., Hrobákova 13, 851 02 Bratislava, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 914986. Znalecký posudok bude
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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prístupný na nahliadnutie na obhliadke ako aj na samotnej dražbe. Znalec určil hodnotu predmetu dražby bez
posúdenia výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom.
Z dôvodu existencie záložného práva, ktoré dražbou nezaniká, pre pohľadávku v sume 90.412,05 €, je hodnota
predmetu dražby určená na sumu 69.587,95,-€, ako rozdiel samotnej hodnoty predmetu dražby (160.000 €),
a hodnoty pohľadávky zabezpečenej nezanikajúcim záložným právom (90.412,05 €).

Najnižšie podanie
55.000,-€

Minimálne prihodenie
1.000 €.

Dražobná zábezpeka
12.000 €.
Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť najneskôr do otvorenia dražby jedným z nasledovných spôsobov:
- na účet č. SK34 8360 5207 0042 0192 6457 vedený v mBank s variabilným symbolom 12022. Dokladom
o zložení zábezpeky je originál potvrdenia banky o vklade na uvedený účet alebo výstup z internetbankingu alebo
inej elektronickej formy úhrady. Skutočnosť zloženia zábezpeky bude pri otvorení dražby overená Správcom
online a v prípade negatívneho zistenia účastník k dražbe nebude pripustený;
- v hotovosti;
- do notárskej úschovy. Dokladom o zložení zábezpeky je originál notárskej zápisnice;
- vo forme bankovej záruky. Dokladom o zložení zábezpeky je originál listiny preukazujúcej bankovú záruku.
Kombinácia spôsobov je možná.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Účastníkovi, ktorý predmet dražby nevydražil, Správca po ukončení dražby bez zbytočného odkladu dražobnú
zábezpeku vráti v hotovosti alebo na účet uvedený týmto účastníkom a vráti mu listinu preukazujúcu zloženie
zábezpeky.

Úhrada ceny vydraženia
Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť v hotovosti do rúk Správcu alebo na účet Úpadcu č.
SK34 8360 5207 0042 0192 6457 vedený v mBank a to do 15 dní odo dňa dražby.

Obhliadka
1. termín 28.01.2021 o 09:00 hod.
2. termín 02.02.2021 o 09:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcom sa odporúča ohlásiť sa na ohliadku aspoň 1 deň dopredu na t. č. 0907 335 342.

Odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi
Ak vydražiteľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dražby, Správca bez zbytočného odkladu odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby. Správca na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.

Overenie priebehu dražby
Priebeh dražby bude notárskou zápisnicou osvedčovať notár Mgr. Marián Kováč, sídlo: Zámocká 6, 811 01
Bratislava.

Poučenie
(§ 21 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z.) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať
sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby,
ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z. z.) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z.) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5 zákona č. 527/2002 Z. z.) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z. z.) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom
mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke
právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Bratislave, dňa 28.12.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Michal Mudrák, správca úpadcu Vladimír Blahutiak

K000604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucena, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 051 802
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2020-S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 4K/23/2020 zo dňa 01.12.2021 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka
Lucena, s. r. o., so sídlom Kresánkova 7A, 841 05 Bratislava, IČO: 36 051 802.
V zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) a § 32 ods.
21 ZKR v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK53 8330 0000
0020 0209 2331. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do
poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „Lucena-preddavok na trovy“.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K000605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludviková Ida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761/40, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/59/2020 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/59/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v opakovanom ponukovom
konaní na speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúka v I. kole na predaj majetok podliehajúci konkurznej
podstate zapísaný v súpise majetku pod súhrnnou položkou 3, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2020
dňa 17.7.2020 a spresnený v OV č. 171/2021 zo dňa 06.09.2021. Ide o trvalý trávnatý porast podľa nasledovnej
výmery v súpisovej hodnote 5.000,- Eur:
Druh
Trvalý trávnatý porast

Výmera v m2
1922

Štát
SR

Obec
Levice

KÚ
Levice

Číslo LV
4371

Č. parcely
9030

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok.
3. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 11 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
4. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny
v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí byť podpísaná záujemcom a doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na
adresu správcu Stromová 9A, 831 01 Bratislava s označením “27OdK/59/2020 – ponuka TTP!“ alebo
elektronicky prostredníctvom ÚPVS www.slovensko.sk, najneskôr do 11 dní od zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku.
6. Zložením zálohy na kúpnu cenu záujemca vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom.
7. Úspešný záujemca sa zložením zálohy zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu
ponukového konania a zároveň súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej
pokuty v prospech konkurznej podstaty v prípade, že kúpnu zmluvu so správcom odmietne uzavrieť.
8. Všetky činnosti spojené s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam v
prospech kupujúceho a poplatky z nich vyplývajúce, ako aj všetky príp. ďalšie náklady spojené s
prevodom hradí kupujúci.
9. Predloženou ponukou záujemca udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.
11. Výsledok ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com alebo tel. č. 0903/241461.

K000606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LASER media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 836 759
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3CoKR/53/2021 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3CoKR/53/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Podolský, správca, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská
24, 831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759 v zmysle ustanovenia §8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia §85
ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Stachanovskej
52, 821 05 Bratislava , a to v pracovné dni od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste
vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou (e-mail: peterpodolsky@hotmail.com) alebo telefonicky
na 0903 242 700. Mgr. Peter Podolský, správca

K000607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudáš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 6959 / 21, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/33/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/33/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/33/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Peter Arendacký, správca majetku úpadcu František Dudáš, nar. 3.8.1972, bytom Bojnická 6959/21, 831 04
Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že z dôvodu, že došlo k splneniu
rozvrhu výťažku, konkurz vyhlásený na majetok úpadcu sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K000608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LASER media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 836 759
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3CoKR/53/2021 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3CoKR/53/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Podolský , správca konkurznej podstaty úpadcu : LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24, 831 01
Bratislava, IČO: 44 836 759 v konkurznom konaní č.k. 3CoKR/53/2021 týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na
ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý je vedený v: VUB,
a.s., SK89 0200 0000 0031 6004 4751.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K000609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janeček Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1622 / 14, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/15/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/15/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ľudmila Jurčová, správca S1802, správca dlžníka Slavomír Janeček, nar. 5.11.1977, bytom: Námestie
Hraničiarov 1622/14, 851 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i
ZKR k dnešnému dňu nezistil žiadny nezabezpečený majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V zisťovaní majetku budem pokračovať v súlade s ust. § 167k ods. 6 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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V Bratislave, dňa 3.1.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K000610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošíková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka 0, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Renáta Gajdošíková, nar. 10.09.1968, bytom M.č. Bratislava - Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 02 Bratislava, týmto oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok úpadcu podliehajúci
konkurzu.

K000611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LASER media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 24, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 836 759
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3CoKR/53/2021 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3CoKR/53/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: LASER media, s.r.o., so
sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759 (ďalej len „Úpadca“),Vám oznamujem, že uznesením
Krajského súdu Bratislava I, č. k. 3CoKR/53/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the Court in Bratislava No.
3CoKR/53/2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24,
831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759 hereinafter “the Debtor“.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2021 dňa 28.12.2021
Týmto dňom bola vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 248/2021 dated
28.12.2021. 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 aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
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 administrator to the address: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovak Republic.
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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR). 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 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. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne miesto pobytu trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 200 o konkurznom konaní.
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
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 registered in the Euro currency. Documents proving the information provided
in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in
the application form includea 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 adress 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 republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
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
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the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Bratislave, dňa 31.12.2021
In Bratislava on 31th december 2021
Mgr. Peter Podolský Správca Úpadcu (Trustee of the Debtor) Mgr. Peter Podolský, správca

K000612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubrichtová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka 0, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/43/2021 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/43/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ľudmila Jurčová, správca S1802, správca dlžníka Ing. Zuzana Kubrichtová, nar. 29.10.1987, bytom:
Bratislava - Petržalka (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR k dnešnému
dňu nezistil žiadny nezabezpečený majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V zisťovaní majetku budem pokračovať v súlade s ust. § 167k ods. 6 ZKR.

V Bratislave, dňa 3.1.2022
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K000613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohúcik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Peter Kohúcik, nar. 16. 07. 1992, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A,
831 06 Bratislava, týmto oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiaden majetok úpadcu podliehajúci konkurzu.

K000614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošíková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka 0, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Renáta Gajdošíková, nar. 10.09.1968, bytom M.č. Bratislava - Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 02 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K000615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohúcik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/109/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Peter Kohúcik, nar. 16. 07. 1992, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A,
831 06 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Mgr. Peter Arendacký, správca

K000616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavúček Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2021 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Pavúček Anton, nar. 19.08.1956, trvale bytom Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava (ďalej aj ako
„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.
Ing. Róbert Baran, k. s., správca

K000617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavúček Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/160/2021 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/160/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava týmto ako správca
dlžníka: Pavúček Anton, nar. 19.08.1956, trvale bytom Osuského 1630/44, 851 03 Bratislava (ďalej aj ako
„Dlžník“) (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.
Ing. Róbert Baran, správca

K000618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šárközyová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka ., 852 12 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/41/2021 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok ponukového konania
Správca úpadcu v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., v I. kole ponukového konania na
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speňaženie majetku úpadcu mimo dražby ponúkol na predaj nehnuteľností podliehajúce konkurznej podstate
zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou 1 a 2 (zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 239/2021 dňa 14.12.2021). Nehnuteľnosti pozostávali z 2 spoluvlastníckych podielov na stavbách v obci
Jabloňové v katastrálnom území Jablonové. Podmienky ponukového konania zverejnené v OV č. 241/2021 dňa
16.12.2021.
V súlade s vyhlásenými podmienkami v I. kole ponukového konania v stanovenej lehote predložili písomnú
záväznú ponuku a zložili zálohu na kúpnu cenu nasledovní záujemcovia:
1. Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu za
s.č. 3 vo výške 200,00 EUR a za s.č. 4 vo výške 221,00 EUR, spolu 421 EUR.
2. Ing. Dávid Šoltés, Teriakovce. Záujemca v lehote zložil zálohu na kúpnu cenu za s.č. 3 a s.č. 4 spolu vo
výške 136,00 EUR.
V súlade s ustanovením ods. 1 § 167p Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii prihliada sa iba na tie
ponuky, v ktorých bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v lehote v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu. Túto podmienku každý záujemca splnil. V súlade s uvedeným ustanovením rozhoduje najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Najvyššiu kúpnu cenu ponúkol a v plnej výške na príslušný účet zložil záujemca: Slovak
Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava. Ponúknutou cenou sa tak stal úspešným záujemcom v I. kole
ponukového konania a nie je preto potrebné vyhlásiť ďalšie kolo. V prípade, ak oprávnené osoby v súlade s §
167r Zákona č. 7/2005 nevyužijú svoje právo a v lehote do 10 dní od skončenia ponukového konania neuhradia
na účet správcu najvyššiu sumu dosiahnutú v ponukovom konaní, bude s úspešným záujemcom uzatvorená
zmluva o prevode majetku. Konanie voči príslušnému katastru nehnuteľností, poplatky spojené s prevodom
a vkladom na katastri nehnuteľností zabezpečuje a uhrádza v plnom rozsahu úspešný záujemca.
Zverejnením výsledku ponukového konania v Obchodnom vestníku SR sa toto ponukové konanie považuje za
skončené.

K000619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vernarská Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 42/5178, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2021 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Alžbeta Vernarská, nar.: 3.4.1965, trvale bytom
Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava (ďalej len „dlžník"), v súlade s § 167n, ods. 1, druhá veta, § 167p ZKR
vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 237/2021 zo dňa 10.12.2021 a to:

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. C parc č. 639
o výmere 583 m2, druh pozemku: ostatná plocha, evidovaný na LV č. 431 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

242,92 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

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

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. E parc č. 626
o výmere 748 m2, druh pozemku: ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1037 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

311,67 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. E parc č. 618
o výmere 210 m2, druh pozemku: ostatná plocha, evidovaný na LV č. 1449 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

87,50 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. C parc č. 630
o výmere 23841 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 433 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

42,93 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. E parc č. 630
o výmere 8468 m2, druh pozemku: orná pôda, evidovaný na LV č. 433 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

15,25 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. C parc č. 622/65
o výmere 183 m2, druh pozemku: záhrada, evidovaný na LV č. 935 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Súpisová hodnota:

76,25 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Typ majetku:

nehnuteľný majetok

Názov/Popis:
spoluvlastnícky podiel dlžníka o veľkosti 3/1080 na pozemku parc. reg. E parc č. 631
o výmere 277 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, evidovaný na LV č. 935 pre obec a kat. územie Kalinkovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0,17 Eur

Zaradenie do podstaty: všeobecná podstata

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku (predmet speňažovania) uskutoční
za najvyššiu cenovú ponuku, ktorá však nesmie byť nižšia, ako súpisová hodnota toho – ktorého
ponúkaného majetku a za podmienok uvedených ďalej. Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
2. Záväzná ponuka musí obsahovať (i) označenie záujemcu, uvedenie kontaktných údajov záujemcu a čísla
účtu, na ktoré žiada záujemca vrátiť zloženú zálohu, (ii) presné určenie, na ktorý majetok zo súpisu sa
ponuka vzťahuje a (iii) ponuku kúpnej ceny v mene EUR, vyjadrenú slovom aj písmom, a to osobitne ku
každému majetku zo súpisu, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
3. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, a to do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199
ods. 9 ZKR).
4. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – Alžbeta Vernarská –
NEOTVÁRAŤ“. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani
vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom,
ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia správca neprihliada.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a. s. IBAN SK34 1100 0000 0029 2491 1217
s poznámkou „ponuka Vernarska“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu
zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
7. Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie
predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
8. V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom
rade, jeho súrodenec alebo manžel právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od
skončenia ponukového konania.
9. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy. Po akceptácii výzvy úspešným záujemcom, uzavrie správca
ako s úspešným záujemcom ponukového konania ako zmluvu o prevode obchodného podielu za
ponúknutú odplatu.
10. Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený
účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
11. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, tel.: 02/59103908, 0902 418 139, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: msutkova@patent-iurist.sk.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, 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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K000620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakyta Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lackova 573 / 7, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1972
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/100/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/100/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Jozef Bakyta, nar. 03.07.1972, trvale bytom Lackova 573/7, 841 04
Bratislava, 27OdK/100/2021 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 13.08.2021, vyjadrenia dlžníka zo dňa 30.03.2021 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR),
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Bakyta, nar.
03.07.1972, trvale bytom Lackova 573/7, 841 04 Bratislava, 27OdK/100/2021 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Bakyta, nar. 03.07.1972, trvale bytom
Lackova 573/7, 841 04 Bratislava, 27OdK/100/2021 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 03.01.2022
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K000621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senec 1894, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1967
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/162/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/162/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KRIVANKON k.s., správca dlžníka: Zuzana Kovácsová, nar. 18.01.1967, trvale bytom Svätý Martin 1894, 903
01 Senec, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
V Bratislave, dňa 03.01.2022
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

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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K000622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53,
821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
8K/51/2019, týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 22.12.2021
vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
Dlžník
majetku

7

Peňažná
pohľadávka

8

Peňažná
pohľadávka

9

Peňažná
pohľadávka

10

Peňažná
pohľadávka

12

Peňažná
pohľadávka

13

Peňažná
pohľadávka

14

Peňažná
pohľadávka

16

Peňažná
pohľadávka

17

Peňažná
pohľadávka

22

Peňažná
pohľadávka

23

Peňažná
pohľadávka

Peňažná

Právny dôvod
pohľadávky

Faktúra č.
biLL, s.r.o., Hronská 9, 937 01 Železovce, IČO: vystavená
35 958 499
26.02.2019,
28.03.2019
Faktúra č.
Breckova KG, Dieselgasse 3, 1100 Wien, vystavená
Rakúsko, IČO: ATU64358607
18.01.2019,
25.01.2019
Faktúra č.
Breckova KG, Dieselgasse 3, 1100 Wien, vystavená
Rakúsko, IČO: ATU64358607
31.01.2019,
07.02.2019
Faktúra č.
EUROGROUP ITALIA s.r.l., Via Tolomeo, 11,
vystavená
37135
Verona
VR,
Taliansko,
IČO:
23.02.2019,
IT02599860653
09.04.2019
Faktúra č.
FRUIT TIME GmbH, Laxenburgerstr. 365,
vystavená
C11/119 A-1230 Grossgrünmarkt Wien, IČO:
15.05.2019,
ATU67162116
22.05.2019
Faktúra č.
Frutos Tropicales Europe B.V., Klappolder
vystavená
191, 2665 MP Bleiswijk, Holandsko, IČO:
18.03.2019,
NL857217744B
17.04.2019
Faktúra č.
Frutos Tropicales Europe B.V., Klappolder
vystavená
191, 2665 MP Bleiswijk, Holandsko, IČO:
03.06.2019,
NL857217744B
03.07.2019
Faktúra č.
Global Fresh Trade Int. Bv, Laagraven 12,
vystavená
3439 LG Nieuwegein, Holandsko, IČO:
25.01.2019,
NL852011696B01
24.02.2019
Faktúra č.
HORTIM - SK s.r.o., Rontgenova 10, 851 01 vystavená
Bratislava, IČO: 35 712 881
04.12.2018,
18.01.2018
Faktúra č.
Obst Stelzer GmbH , Laxenburgerstraße 365,
vystavená
Stand C7 82-84, 1230 Wien, IČO:
25.02.2019,
ATU39505200
27.03.2019
Faktúra č.
Obst Stelzer GmbH , Laxenburgerstraße 365,
vystavená
Stand C7 82-84, 1230 Wien, IČO:
11.03.2019,
ATU39505200
10.04.2019
Faktúra č.
Petrik
&
Sahin
OG,
Großmarkt
vystavená

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

190100221,
dňa
1/1
splatná dňa
190100058,
dňa
1/1
splatná dňa
190100108,
dňa
1/1
splatná dňa
190100211,
dňa
1/1
splatná dňa
190100527,
dňa
1/1
splatná dňa
190100322,
dňa
1/1
splatná dňa
190100586,
dňa
1/1
splatná dňa
190100091,
dňa
1/1
splatná dňa
180101389,
dňa
1/1
splatná dňa
190100215,
dňa
1/1
splatná dňa
190100280,
dňa
1/1
splatná dňa

Súpisová
hodnota
majetku

840,00 €

9,98 €

15,01 €

0,02 €

119,50 €

4 461,75 €

6 317,50 €

2 350,00 €

245,84 €

2 049,04 €

65,00 €

180101400,
dňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24

Peňažná
pohľadávka

25

Peňažná
pohľadávka

26

Peňažná
pohľadávka

27

Peňažná
pohľadávka

28

Peňažná
pohľadávka

29

Peňažná
pohľadávka

30

Peňažná
pohľadávka

31

Peňažná
pohľadávka

32

Peňažná
pohľadávka

33

Peňažná
pohľadávka

Konkurzy a reštrukturalizácie
vystavená
dňa
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
1/1
07.12.2018, splatná dňa
ATU63380503
06.01.2019
Faktúra č. 190100064,
Petrik
&
Sahin
OG,
Großmarkt
vystavená
dňa
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
1/1
22.01.2019, splatná dňa
ATU63380503
21.02.2019
Faktúra č. 190100500,
Petrik
&
Sahin
OG,
Großmarkt
vystavená
dňa
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
1/1
06.05.2019, splatná dňa
ATU63380503
05.06.2019
Faktúra č. 190100576,
Petrik
&
Sahin
OG,
Großmarkt
vystavená
dňa
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
1/1
31.05.2019, splatná dňa
ATU63380503
30.06.2019
Faktúra č. 180101408,
TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 vystavená
dňa
1/1
Bratislava, IČO: 50 020 188
07.12.2018, splatná dňa
06.01.2019
Faktúra č. 180101356,
Varekamp Coldstores Holland B.V., ABC
vystavená
dňa
Westland 444, 2685 DE Poeldijk, Holandsko,
1/1
29.11.2018, splatná dňa
IČO: NL853179694B
20.12.2018
Faktúra
č.
170744,
vystavená
dňa
Wentruba Werner Johann, IČO: ATU18446304
1/1
31.07.2017, splatná dňa
14.08.2017
WIEGERT
OBST
UND Faktúra č. 180101445,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená
dňa
1/1
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien, 17.12.2018, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
31.12.2018
WIEGERT
OBST
UND Faktúra č. 190100420,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená
dňa
1/1
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien, 11.04.2019, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
25.04.2019
WIEGERT
OBST
UND Faktúra č. 190100532,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená
dňa
1/1
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien, 17.05.2019, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
31.05.2019

Deň vydania: 07.01.2022
3 225,00 €

410,00 €

380,00 €

3 500,00 €

500,40 €

507,70 €

328,00 €

466,50 €

14,00 €

14,00 €

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie
majetok
na
toho
veriteľa,
ktorý
ponúkne
najlepšie
podmienky.
Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR: Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava
do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa
odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa §
107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1. ZKR
JUDr. Oliver Korec, správca.

K000623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponukové konanie - 1. Kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, správca úpadcu Blitshtein
Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359 , v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.8K/51/2019, JUDr. Oliver Korec ponúka v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné pohľadávky úpadcu:
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku
18

Peňažná
pohľadávka

19

Peňažná
pohľadávka

20

Peňažná
pohľadávka

21

Peňažná
pohľadávka

Právny
dôvod
pohľadávky

MATHY GmbH, Im Südpark 178, Faktúra
4030 Linz, Rakúsko, IČO: vystavená
ATU65995408
splatná dňa
MATHY GmbH, Im Südpark 178, Faktúra
4030 Linz, Rakúsko, IČO: vystavená
ATU65995408
splatná dňa
MATHY GmbH, Im Südpark 178, Faktúra
4030 Linz, Rakúsko, IČO: vystavená
ATU65995408
splatná dňa
MATHY GmbH, Im Südpark 178, Faktúra
4030 Linz, Rakúsko, IČO: vystavená
ATU65995408
splatná dňa

vzniku Podielové
spoluvlastníctvo

č.
180101340,
dňa 26.11.2018, 1/1
10.12.2018
č.
190100398,
dňa 05.04.2019, 1/1
19.04.2019
č.
190100505,
dňa 08.05.2019, 1/1
22.05.2019
č.
190100587,
dňa 03.06.2019, 1/1
30.06.2019

Súpisová
hodnota
majetku
491,00 €

315,00 €

17,00 €

960,00 €

Podmienky ponukového konania:
·
·
·
·
·
·
·
·

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904
557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať –pohľadávky“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za postúpenie pohľadávok, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o postúpení
pohľadávok,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok do 10 pracovných dní od
udelenia súhlasu zástupcu veriteľov s uzavretím zmluvy

JUDr. Oliver Korec, správca.

K000624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tony Tesla (predtým Peter Puškár)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolfsthal -, 2412 Wolfsthal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu
S1243, správca dlžníka Tony Tesla (predtým Peter Puškár), nar.: 11.07.1975, bytom Wolfsthal 2412, Rakúska
republika oznamuje v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že dňa 21.12.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej
sume 18,41 EUR.
Ing. Mgr. Róbert Havlát, správca

K000625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváč Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 1166 / 11, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/214/2020 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/214/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Hlaváč, nar.: 09.01.1976, trvale bytom
Pribinova 1166/11, 903 01 Senec, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 08.09.2020, č. k.
27OdK/214/2020-14 týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že končí konkurz, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K000626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartonik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Galbavá
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Galbavá, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké
Leváre týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
58. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2020 v sume 189,91 €, súpisová hodnota
189,91 €
59. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2021 v sume 431,30 €, súpisová hodnota 431,30 €
60. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2021 v sume 431,27 €, súpisová hodnota 431,27 €
61. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2021 v sume 431,30 €, súpisová hodnota 431,30 €
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

33

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

62. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2021 v sume 431,31 €, súpisová hodnota 431,31 €
63. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac máj 2021 v sume 431,31 €, súpisová hodnota 431,31 €
64. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac jún 2021 v sume 463,82 €, súpisová hodnota 463,82 €
65. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2021 v sume 643,82 €, súpisová hodnota 643,82 €

JUDr. Katarína Galbavá, správca

K000627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Karnetová, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studienka 425, 908 75 Studienka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1956
Obchodné meno správcu:
VMP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Porubského 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/114/2021 S2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/114/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
VMP recovery, k. s., správca dlžníka: Ing. Janka Karnetová, nar. 14.11.1956, trvale bytom Studienka 425, 908
75 Studienka, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
veriteľ: AUTO ROTOS s.r.o., so sídlom Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 31 348 653
celková suma prihlásenej pohľadávky: 212,61 EUR
V Bratislave, dňa 03.01.2022
VMP recovery, k. s., správca

K000628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babčan Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 3159 / 87, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/118/2021 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/118/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje,
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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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a preto konkurz končí. Týmto oznámením sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Ján Kováčik, PhD. S 1557

K000629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Advanced Technology & Sustainable Development
s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 7, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 37K/39/2019 S1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/39/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca konkurznej podstaty úpadcu Advanced Technology & Sustainable
Development s. r. o., v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/39/2019, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre popretie
pohľadávky, číslo účtu je IBAN: SK73 0900 0000 0051 7131 1965 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR 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.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.

K000630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Rajesh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budyšínska 75/1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/11/2021 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!
Vyhlásenie ponukového konania
Správca dňom 12.1.2022 vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
73/2021 dňa 19.04.2021 pod č. K017481:
·

hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: ŠKODA FELICIA EEF613 AA SEDAN, rok výroby: 1997, červená
farba, VIN: TMBEEF613V0589587, stav opotrebovanosti: podľa vyjadrenia úpadcu aktuálne nepojazdné,
súpisová hodnota: 500,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Podmienky ponukového konania
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „33OdK/11/2021 S 1319 – Ponukové konanie – Auto – 3. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 21.1.2022 do 16:00 hod.
Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

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

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.
Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle
správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Záverečné ustanovenia
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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Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K000631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELBIOGAS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 34 / 0, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 720 998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2021 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká
republika, zapísaná v obch. registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B:, vložka č. 3608, IČO: 649 48 242,
podnikajúca na území SR prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v obch. registri Okresného
súdu Bratislava I, odd. Po vložka č.: 2310/B, IČO: 47 251 336 (ďalej aj ako „UniCredit Bank“) pr. zast. Malata,
Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921,
zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vl.č. 82481/B v menej ktorej koná JUDr. Milan Malata, advokát a konateľ.
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka ELBIOGAS s. r. o., so sídlom Gorazdova
34, 81104 Bratislava, IČO 44 720 998; reštrukturalizačné konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I pod
spis. zn.: 27R/2/2021 (ďalej len „Dlžník“)
Miesto konania: z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa zasadnutie
veriteľského výboru uskutočnilo prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.
Termín konania 20.12.2021 o 9:00 hod.
Prítomní
členovia
veriteľského
výboru:
1.
UniCredit
Bank
2. Poľno SME, s.r.o., Remeselnícka 2, 941 11 Palárikovo, IČO: 34 144 714 (ďalej aj „Poľno SME“)
3. SCHAUMANN SLOVENSKO, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31 365 175 (ďalej aj
„SCHAUMANN SLOVENSKO“)
Zoznam ďalších prítomných osôb:
Ing. Jozef Vido – konateľ dlžníka
Ing. Stanislav Výžinkár – konateľ dlžníka
Program
1. Otvorenie zasadnutia

zasadnutia

veriteľského

2. Zmeny reštrukturalizačného plánu
3. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.
Bod
programu
–
otvorenie:
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda – člen veriteľského výboru SCHAUMANN SLOVENSKO v
nadväznosti prerušenie schvaľovacej schôdze.
V zmysle § 128 ods. 2 ZoKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom
každý člen veriteľského výboru má jeden hlas.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci 3 členovia
veriteľského výboru prostredníctvom ich poverených zástupcov, t. j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2.
Bod
programu
Zmeny
reštrukturalizačného
plánu
Na úvod zasadnutia Predseda veriteľského výboru poukázal na § 143 ZoKR podľa ktorého: „Záverečný návrh
plánu sa musí predložiť na predbežné schválenie veriteľskému výboru do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Na odôvodnenú žiadosť predkladateľa plánu môže veriteľský výbor túto lehotu o 60 dní predĺžiť. Predĺženie lehoty
spolu s odôvodnením veriteľského výboru správca bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského
výboru zverejní v Obchodnom vestníku. Ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľskému výboru
nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.“
Predseda veriteľského výboru v rámci rozpravy zotrval na prezentovanom stanovisku, že veriteľ nie je povinný
žiadať o zmeny reštrukturalizačného plánu v zmysle § 145 ZoKR.
Zástupcovia dlžníka a členovia veriteľského výboru Poľno SME s.r.o. a SCHAUMANN SLOVENSKO spol. sro
zotrvali na stanoviskách prezentovaných na prerušenej schvaľovacej schôdzi.
Následne sa členovia veriteľského výboru zhodli, že o ďalších zmenách reštrukturalizačného plánu sa na
zasadnutí veriteľského výboru hlasovať nebude.
3.
Bod
programu
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10:17 hod.

záver:

V Bratislave 20.12.2021
UniCredit
Bank
v.
z.
Malata,
JUDr.
Milan
(podpísané KEP)

Czech
Republic
Pružinský,
Hegedüš
Malata,

&
advokát

and
Partners

Slovakia,
s.
a

r.

K000632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Rajesh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budyšínska 75/1, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/11/2021 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/11/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE!!!
Vyhlásenie ponukového konania
Správca dňom 12.1.2022 vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka (úpadcu).
Predmet speňaženia

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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Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nasledujúci majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
73/2021 dňa 19.04.2021 pod č. K017481:
·

Iná majetková hodnota: Obchodný podiel v spoločnosti: Martimax s.r.o., IČO: 50 209 809, so sídlom
Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 109725/B, súpisová hodnota: 1.000,- €

(ďalej len „Predmet speňaženia“).
Podmienky ponukového konania
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je doručenie ponuky na kúpu Predmetu speňaženia na adresu správcu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, v zalepenej nepriehľadnej obálke
s nápisom „33OdK/11/2021 S 1319 – Ponukové konanie – Obchodný podiel – 3. kolo – NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na doručenie ponuky je 10 dní odo dňa vyhlásenia ponukového konania. Ponuka musí byť doručená
najneskôr v posledný deň lehoty do 16:00 hod., t.j. najneskôr dňa 21.1.2022 do 16:00 hod.
Ponuka musí obsahovať
·
·
·
·

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

Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v plnej výške na účet
správcu č. SK84 1111 0000 0010 3433 2008. Záloha musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný
deň lehoty na doručenie ponuky. V poznámke k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno/názov.
V prípade, že sa záujemca stane víťazom ponukového konania a v lehote určenej správcom neuzatvorí kúpnu
zmluvu na Predmet speňaženia, zaväzuje sa správcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zálohy na
kúpnu cenu za Predmet speňaženia. Zmluvná pokuta sa uhradí zo zloženej zálohy, ktorú správca v zmysle
uvedeného záujemcovi nevráti. Doručením ponuky správcovi záujemca vyjadruje s uvedeným súhlas a vyhlasuje,
že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú.
Na ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky ponukového konania sa v ponukovom konaní neprihliada.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia alebo podmienok ponukového konania správca poskytne
e-mailom na adrese: spravca@akzahradnik.eu.
Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazovi ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca vyhodnotí ponukové konania v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie
ponúk. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Po vyhodnotení ponukového konania správca vyzve víťaza ponukového konania, aby v správcom určenej lehote
nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy uzatvoril zmluvu na Predmet speňaženia, ktorej návrh zašle
správca záujemcovi spolu s výzvou.
Záujemcovi, ktorý sa nestal víťazom ponukového konania správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponukového konania vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do uzatvorenia kúpnej
zmluvy na Predmet speňaženia.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K000633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 218, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/168/2021 S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/168/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci / súbor: Osobné vozidlo ŠKODA FELICIA EFF613/./.
VIN: TMBEF613V5588082
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 13.06.1997
Stav opotrebovanosti: správca zisťuje stav opotrebovanosti vozidla
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: -

2. Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci / súbor: Osobné vozidlo ŠKODA FELICIA EFF613/./.
VIN: TMBEFF613W7730480
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.1997
Stav opotrebovanosti: správca zisťuje stav opotrebovanosti vozidla
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: -

3. Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľná vec

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

40

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

Popis hnuteľnej veci / súbor: Osobné vozidlo CITROEN XSARA 1.4l 5D -/-/.
VIN: VF7N1KFXF36173437
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 18.05.1998
Stav opotrebovanosti: správca zisťuje stav opotrebovanosti vozidla
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka
Sporný zápis: -

V Bratislave dňa 03.01.2022
Mgr. Michal Mihálik, správca

K000634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fekete
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká ulica 270/1, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/271/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/271/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Fekete, Hlboká ulica 270/1, 930 13
Trhová Hradská, dátum narodenia 16.09.1989, vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie súpisovej
zložky majetku
1.
Obchodný podiel v spoločnosti TRIMENT DS s.r.o., Sídlo: Hlboká ulica 270/1, Trhová Hradská 930 13, IČO: 44
862 491 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave
Oddiel: s.r.o.
Vložka číslo: 24100/T
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 100%
1. Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie 100% podielu v spoločnosti TRIMENT
DS s.r.o.. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo
súťažných podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo:
+421 905 901 757 alebo e-mailom na adresu: sandtner.lucia@gmail.com.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou na
adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na ktorej bude
uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare „36OdK/271/2021“.
Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety, najneskôr do 31.01.2022 do 15.00
hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Zábezpeka je vo verejnom ponukovom konaní stanovená na sumu 100,- € a záujemca je povinný ju zložiť na
osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní v UNIBANKA, a.s ., č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111
0000 0011 6734 6008. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania neuzatvorí kúpnu
zmluvu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si ponechá zábezpeku ako
paušalizovanú náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky a riadne podanie ponuky záujemcom
považuje za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi správcom a záujemcom s obsahom
zodpovedajúcim týmto podmienkam verejného ponukového konania. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý
nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania, správca tomuto záujemcovi
bezodkladne vráti, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu
poukázaná, resp. na účet písomne oznámený správcovi dotknutým záujemcom.
4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH a spĺňa požadované náležitosti len ak
záujemca v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z bankového účtu,
vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných prostriedkov alebo úverovým
prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť aj potvrdenie o zložení
zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto
úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú súčasť cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh
kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom, t.j. nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického
vyčíslenia navrhovanej kúpnej ceny. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti
záujemcu tak, aby nemohol byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa
s trvalým pobytom v Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého
pobytu v Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním jej
právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho jej právnu
subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené, správca ju
odmietne.
5. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 4.02.2022 o 10:00 hod. v kancelárii správcu, pričom
právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v súlade s bodom 2 týchto
podmienok.
6. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového konania a tým prijať jeho ponuku len
takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované náležitosti vymedzené v týchto podmienkach
a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk.
7. Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom oznámenie prijatia / odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v
cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v
posledný deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. 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. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením predmetného
kola verejného ponukového konania sa považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
9. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky cenové
ponuky, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú ponuku
záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody, ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
10. Predmetné kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak
nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

Ing. Lucia Sandtner, PhD.
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Alexander Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/147/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/147/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka MUDr. Alexander Polák, narodený 18.12.1948, trvale
bytom Slnečná 1941/5, 927 05 Šaľa - Veča, spisová značka 36OdK/147/2021, správca konkurznej podstaty Ing.
Lucia Sandtner, PhD. so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, týmto oznamuje, že predmetný konkurz
končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas
celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní
žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom
majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR,
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K000636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská cesta 736/19, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/246/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/246/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Štefan Mészáros, trvale bytom Bratislavská cesta 736/19,
930 39 Zlaté Klasy, narodený 27.03.1987, spisová značka 36OdK/246/2021, správca konkurznej podstaty Ing.
Lucia Sandtner, PhD. so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, týmto oznamuje, že predmetný konkurz
končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas
celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní
žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom
majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR,
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
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 majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K000637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Bukor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamzičia ulica 180/18, 930 13 Horné Mýto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1994
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/53/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/53/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.11.2021 č. k.: 60OdK/53/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 219/2021 zo dňa 15.11.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 16.11.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Patrik Bukor, narodený 06.10.1994, trvale bytom Kamzičia ulica 180/18, 930 13
Horné Mýto, podnikajúceho pod obchodným menom Patrik Bukor, IČO: 52 712 346, s miestom podnikania
Kamzičia ulica 180/18, 930 13 Horné Mýto (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený:
DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte
len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 13.12.2021,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 06.07.2021 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani 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 k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Patrik Bukor, narodený 6.10.1994, trvale bytom Kamzičia ulica 180/18, 930 13 Horné Mýto, sa k o n č í z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K000638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Balek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Jesenského 4288/15, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1973
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/24/2021S1806
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
60OdK/24/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.10.2021 č. k.: 60OdK/24/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 207/2021 zo dňa 27.10.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 28.10.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Martin Balek, nar.: 02.02.1973, trvale bytom J. Jesenského 4288/15, 921 01
Piešťany, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Balek, IČO: 32 840 543, s miestom podnikania J.
Jesenského 4288/15, 921 01 Piešťany, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.07.2018, (ďalej v texte
len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 03.01.2022,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname aktuálneho majetku Dlžníka zo dňa 16.07.2021 priloženého
k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani 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 k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Martin Balek, nar.: 02.02.1973, trvale bytom J. Jesenského 4288/15, 921 01 Piešťany, sa k o n č í z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K000639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Polláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 119, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/187/2021 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/187/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS

M A J E T K U – VŠEOBECNEJ PODSTATY

Sp.zn: 26OdK/187/2021
Dlžník: Iveta Polláková, nar. 28.03.1972, bytom 906 12 Osuské 119
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Par.číslo: 202

výmera: 194 m2

Obec: Osuské

kat.územie: Osuské

LV č.: 212

parcely registra “C”

Štát: SR
par.číslo: 202

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/8
Súpisová hodnota:

589,27 €

Deň zápisu majetku do súpisu: 22.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Par.číslo: 201

výmera: 637 m2

Obec: Osuské

kat.územie: Osuské

LV č.: 211

parcely registra “C”

Štát: SR
par.číslo: 201

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota:

7.739,55 €

Deň zápisu majetku do súpisu: 22.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Súpisová zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Par.číslo: 205

výmera: 36 m2

Obec: Osuské

kat.územie: Osuské

LV č.: 211

parcely registra “C”

Štát: SR
par.číslo: 205

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota:

437,40 €

Deň zápisu majetku do súpisu: 22.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
Súpisová zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: NEHNUTEĽNOSŤ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh pozemku: rodinný dom
Par.číslo: 204

výmera: 79 m2

Obec: Osuské

kat.územie: Osuské

LV č.: 211

parcely registra “C”

Štát: SR
par.číslo: 204

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
Súpisová hodnota:

20.000,- €

Deň zápisu majetku do súpisu: 22.12.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR
V Dun.Strede, 03.01.2022
JUDr. Marieta Katona - správca dlžníka

K000640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybný trh 334/12, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/39/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Zita Kovácsová, nar.: 10.05.1975, bytom Rybný trh 334/12, 929 01
Dunajská Streda, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23OdK/39/2021,
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška veriteľa:
·

SR- Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, na celkovú sumu 98,18 € (z toho istina 98,18 €).

JUDr. Tibor Timár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Zita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybný trh 334/12, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P.Pazmáňa 23, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/39/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Zita Kovácsová, nar.: 10.05.1975, bytom Rybný trh 334/12, 929 01
Dunajská Streda, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23OdK/39/2021,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná
podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.
JUDr. Tibor Timár, správca

K000642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Myleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľnica 140, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.08.2021 sp. zn.: 26OdK/230/2021, zverejneným v OV č. 166/2021
zo dňa 27.08.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alena Myleková, nar.: 30.05.1978, trvale bytom
925 41 Dolný Chotár (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 26OdK/230/2021a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85,
908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v 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, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 03.01.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 210/2021 zverejnená dňa 02.11.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Alena Myleková,
nar.: 30.05.1978, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 03.01.2022
K/V insolvency, k.s., správca

K000643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gelert Szakál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 69, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1974
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/177/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/177/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, v
konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Gelert Szakál, nar.: 08.10.1974, trvale bytom: 925 08 Čierny Brod 69,
podnikajúci pod obchodným menom: Gelert Szakál, IČO: 40 897 079, s miestom podnikania 925 08 Čierny Brod
69, 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 Gbeloch, dňa 03.01.2022

K000644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Blahovo 100, 930 01 Veľké Blahovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/50/2021 S1939
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 Trnava
23OdK/50/2021
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Kristína
Vargová, narodená: 09.04.1978, trvale bytom: 930 01 Veľké Blahovo 100, štátna občianka SR (ďalej len
„Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl.
armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 217/2021 zo dňa 11.11.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 03.01.2022
K/V insolvency, k.s., správca

K000645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 64, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1977
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/400/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/400/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.12.2021 č. k.: 36OdK/400/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 245/2021 zo dňa 22.12.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 23.12.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Milan Baláž, narodený 09.06.1977, trvale bytom 908 76 Lakšárska Nová Ves 64,
s miestom podnikania 908 76 Lakšárska Nová Ves 64. (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/400/2021 S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K000646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 64, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1977
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/400/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/400/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.12.2021 č. k.: 36OdK/400/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 245/2021 zo dňa 22.12.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 23.12.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Milan Baláž, narodený 09.06.1977, trvale bytom 908 76 Lakšárska Nová Ves 64,
s miestom podnikania 908 76 Lakšárska Nová Ves 64. (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 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 v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Milan Baláž“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Stojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova ulica 2253/62, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/124/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/124/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Angelika Stojkovičová, narodená 16.07.1973, bytom
Coburgova ulica 2253/62, 917 02 Trnava, spisová značka 26OdK/124/2021, správca konkurznej podstaty Ing.
Lucia Sandtner, PhD. so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, týmto oznamuje, že predmetný konkurz
končí v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas
celého konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní
žiadny majetok tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom
majetku dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR,
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K000648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Fitos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrany
470, 930 16 Vydrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/11/2014 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/11/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 8
Popis súpisovej zložky:
·

Iná majetková hodnota:

Zrážky z dôchodku úpadcu za obdobie december 2021 – január 2022
·
·

Súpisová hodnota spolu: 698,16€
Dôvod zaradenia: časť dôchodku, ktorý v zmysle § 67 ZKR podlieha konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma EUR
349,08€
349,08€

JUDr. Štefan Dostál, správca

K000649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Popluhárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/109/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/109/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.12.2021 č. k.: 23OdK/109/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 251/2021 zo dňa 31.12.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 01.01.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Erika Popluhárová, narodená 24.05.1978, trvale bytom 919 43 Cífer, (ďalej v texte
len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 23OdK/109/2021 S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K000650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Popluhárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1, 919 43 Cífer
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/109/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/109/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.12.2021 č. k.: 23OdK/109/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 251/2021 zo dňa 31.12.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 01.01.2021, bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz na majetok dlžníka: Erika Popluhárová, narodená 24.05.1978, trvale bytom 919 43 Cífer, (ďalej v texte
len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 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 v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Erika Popluhárová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K000651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paľov Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie republiky 10, 901 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/238/2021 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/238/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
č.
3

Súpisová
hodnota (€)

Popis

Odkupná hodnota zo zmluvy o životnom poistení č. 63241192 Životné poistenie
NN Smart zo dňa 15.10.2020 uzavretej s NN Životná poisťovňa, a.s., IČO:
209,72
35691999

Deň zapísania do Dôvod zapísania
súpisu
do súpisu
31.12.2021

vlastníctvo úpadcu

K000652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hájek Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prof.Čárskeho 1365 / 87, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu:
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/180/2021 S1977
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/180/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Vlastimil Hájek, nar. 20.09.1976, bytom Prof.Čárskeho
1365/87, 908 45 Gbely, v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/180/2021 na účely
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

I. OSOBNÉ VOZIDLO

por.č. popis
Rok výroby Stav km VIN
podiel súpisová hodnota
ŠKODA Octavia, 66 Kw, čierna, motorová
1
2006
307595 TMBZZZ1U9X2188289 1/2
1 700,00 €
nafta
SPOLU:
1 700,00 €

Predmetná súpisová zložka hnuteľného majetku patriaca do všeobecnej konkurznej podstaty zapísaná
ako položka pod por. č. 1 sa predáva ako hnuteľná vec v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie majetku úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – (meno, priezvisko, bydlisko, podpis
fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, kópiu výpisu zo
živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych)
zástupcu (cov) právnickej osoby), telefónne číslo, emailovú adresu;
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy ako je uvedený vyššie;
· musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
· musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová,
Bratislavská 100/C, 931 01 Šamorín v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Matej
Šimončič – OP - NEOTVÁRAŤ“ v lehote najneskôr do 24.01.2022 (ponuka musí byť v posledný deň
doručená!);
2. Záujemcovia o kúpu majetku sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu vedeného vo VÚB, a.s. IBAN: SK06 0200 0000 0042 7391 3153 zálohu vo výške 100
% z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky (musí byť v posledný deň pripísaná na
účet správcu!). Záujemcovia sú povinní uviesť pri skladaní zálohy v prospech účtu správcu číslo
konania (36OdK/180/2021) v časti „Informácia pre príjemcu“. Táto záloha bude neúspešnému
záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
3. Na ponuky doručené po termíne; na ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky v zmysle bodu 1 a bodu 2
tohto pokynu a na ponuky kde nedošlo k zloženiu zálohy v plnej výške najneskôr do posledného dňa
lehoty, sa nebude prihliadať.
4. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v
ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.
5. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok tvoriaci všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca je oprávnený ponuku
odmietnuť, ak zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli vyšší výťažok z
predaja.
6. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
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7. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov (navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca

K000653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 107, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/92/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/92/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Mário Salay, narodený 12.07.1968, trvale
bytom Kátlovce 107, 919 55 Kátlovce, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

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

Šaľa, dňa 03.01.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K000654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 107, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1968
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/92/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/92/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Mário Salay, narodený
12.07.1968, trvale bytom Kátlovce 107, 919 55 Kátlovce (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 14.12.2021, sp. zn. 23OdK/92/2021, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 245/2021 zo dňa 22.12.2021 vyhlásený konkurz. Za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO:
48 182 966, značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Mário Salay, born: 12.07.1968, residency at Kátlovce 107, 919 55 Kátlovce our duty is to inform
you, that the District Court in Trnava dated 14.12.2021 No. 23OdK/92/2021, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 245/2021 from 22.12.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
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during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, Slovak Republic,
whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring
the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch
is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
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explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 of the BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 of the BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total amonut of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. of
the 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 of the BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 of the BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 of the BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 of the BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

Šaľa, 03.01.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K000655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuki Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miloslavovská ulica 187 / 13, 821 06 Štvrtok na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/86/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/86/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 11.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Kuki,
narodený 03.06.1970, trvale bytom Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove (ďalej len „Dlžník“) a
do funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., so sídlom kancelárie Veterná 43, 931
01 Šamorín, IČO: 42 295 068, značka správcu: S1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 93/2021 zo dňa 17.05.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v 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, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 03.01.2022 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (číslo OV 134/2021 zverejnená dňa 15.07.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Rudolf Kuki,
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narodený 03.06.1970, trvale bytom Miloslavovská ulica 187/13, 930 40 Štvrtok na Ostrove sa KONČÍ,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Bratislave, dňa 03.01.2022

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
správca Dlžníka

K000656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OctoPlus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 331, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 494 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60K/5/2021 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60K/5/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu - obchodnej spoločnosti OctoPlus s.r.o., so
sídlom Čierna Voda 331, 925 06 Čierna Voda, IČO: 44 494 823, oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119
alebo e-mailom obartosovic@gmail.com.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca

K000657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OctoPlus s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 331, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 494 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60K/5/2021 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60K/5/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
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29th May 2000

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu - obchodnej spoločnosti OctoPlus s.r.o., so
sídlom Čierna Voda 331, 925 06 Čierna Voda, IČO: 44 494 823 (ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp.
zn.: 60K/5/2021 zo dňa 21.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 248/2021 zo dňa 28.12.2021.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor company OctoPlus s.r.o. ID: 44 494 823,
residence at Čierna Voda Nr. 331, 925 06 Čierna Voda, Slovakia, according to the Direction of the
European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of
the District Court Trnava, proc. no. 60K/5/2021, dated on 21st of December 2021 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor´s assets. The abovementioned resolution was published in Commercial
Gazette of Slovak republic No.: OV 248/2021 dated on 28th of December 2021.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese JUDr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

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.

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.

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.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

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 claimhas to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment
of claim.

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

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
thebusiness documentation of the debtor.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K000658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janikovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/113/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Pavol Janikovič, narodený 08.06.1979,
trvale bytom mesto Trnava, 917 01 Trnava, štátny občan SR v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 60OdK/113/2021, 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 60OdK/113/2021 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
LL.M., 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 03.01.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL. M., správca

K000659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janikovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/113/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/113/2021
Druh podania:
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: Pavol Janikovič, narodený 08.06.1979,
trvale bytom mesto Trnava, 917 01 Trnava, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom
na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 60OdK/113/2021, 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): Pavol Janikovič, kaucia popretia pohľadávky 60OdK/113/2021
V Šamoríne, dňa 03.01.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K000660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janikovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava -, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/113/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/113/2021
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 21.12.2021, č.k. 60OdK/113/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 29.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Janikovič, narodený 08.06.1979,
trvale bytom mesto Trnava, 917 01 Trnava, štátny občan SR (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a 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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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 60OdK/113/2021. 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.

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
V Šamoríne, dňa 03.01.2022
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 21st December 2021, file No.
60OdK/113/2021 published in Commercial Journal on 29th December 2021, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Pavol Janikovič, date of birth: 08.06.1979, res.: Trnava, 917 01 Trnava, 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. Nikoleta Zajko, LL. M., Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
to the file No. 60OdK/113/2021. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its
claim using the standard claims form to be established in a 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
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.
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

68

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

Šamorín, 03rd January 2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., trustee

K000661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 5458/82, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/346/2021 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/346/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 36OdK/346/2021 zo dňa 09.11.2021 bol na majetok
dlžníka Júlia VARGOVÁ, narodená 03.08.1957, trvale bytom 930 01 Veľké Blahovo 100, vyhlásený konkurz.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2021 zo dňa 15.11.2021.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka týmto
oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 3. januára 2022
JUDr. Viera Nováková, správca

K000662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grünfeld Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná (Mestský úrad) 37, 929 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/43/2021 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/43/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 23OdK/43/2021 zo dňa 02.11.2021 bol na majetok
dlžníka Tibor GRÜNFELD, nar. 13.02.1980, trvale bytom 931 01 Šamorín, vyhlásený konkurz a bola som
zároveň ustanovená za správcu úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 214/2021 dňa
09.11.2021.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka týmto
oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 3.1.2022
JUDr. Viera Nováková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Érseková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.priateľstva 2168 / 13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/103/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/103/2021
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 15.12.2021, č.k. 23OdK/103/2021, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 247/2021, zo dňa 23.12.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erika Érseková, narodený
29.06.1967, trvale bytom Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská Streda podnikajúci pod obchodným
menom Erika Érseková, IČO: 43 422 969, s miestom podnikania Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská
Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2015, štátna občianka SR (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 23OdK/103/2021. 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.

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
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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.
V Šamoríne, dňa 03.01.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

Notification to foreign creditors
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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 15th December 2021, file No.
23OdK/103/2021 published in Commercial Journal on 23th December 2021, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Erika Érseková, date of birth: 29.06.1967, res.: Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská
Streda, Slovak Republic, doing business under a trade name Erika Érseková, IČO: 43 422 969, res.: Nám.
Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská Streda (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. 23OdK/103/2021. According to the article 55 of the Regulation
any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in a 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
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.
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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, 03rd January 2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., trustee

K000664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Érseková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.priateľstva 2168 / 13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/103/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/103/2021
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: Erika Érseková, narodený 29.06.1967,
trvale bytom Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská Streda podnikajúci pod obchodným menom Erika
Érseková, IČO: 43 422 969, s miestom podnikania Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská Streda, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2015, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/103/2021, 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
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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): Erika Érseková, kaucia popretia pohľadávky 23OdK/103/2021.
V Šamoríne, dňa 03.01.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca

K000665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Érseková Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám.priateľstva 2168 / 13, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/103/2021 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/103/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Erika Érseková, narodený 29.06.1967,
trvale bytom Nám. Priateľstva 2168/13, 92901 Dunajská Streda podnikajúci pod obchodným menom Erika
Érseková, IČO: 43 422 969, s miestom podnikania Nám. Priateľstva 2168/13, 929 01 Dunajská Streda, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.11.2015, štátna občianka SR v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 23OdK/103/2021, 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 23OdK/103/2021 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.,
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 03.01.2022
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca
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K000666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bielik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 212, 916 24 Horná Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/276/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/276/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Pavol Bielik, nar. 25.07.1967, trvale bytom 916 24
Horná Streda 212, Slovenská republika, ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 40OdK/276/2021, konanie
vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
S obsahom súťažných podmienok je možné sa oboznámiť v kancelárii správcu. Zároveň správca uvádza, že
predmet predaja je hnuteľný majetok, zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) v konkurznom
konaní úpadcu a je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.
Presná špecifikácia predmetu predaja: hnuteľná vec zapísaná do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata
) pod súpisovou zložkou majetku č. 1., zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2021 zo dňa 12.11.2021.
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
P. Typ
súpisovej
Označenie
č. položky majetku

1. Hnuteľná vec

Rok
výroby

Osobný automobil PEUGOT
306 SW 1,9D, BREAK , AC 2005
kombi, červená

Výrobné a evidenčné Stav/miesto
číslo
uloženia
VIN:
VF37EWJZT32989118
EČV: NM437CY

Súpisová
hodnota
majetku
V EUR

Primerané
veku/
v mieste bydliska
300 EUR
cca 330679 km

Deň zápisu

03.11.2021

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že posledný
deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Pavol Bielik, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·

označenie vyhlasovateľa;
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adresu sídla vyhlasovateľa;
označenie: „verejné ponukové konanie Pavol Bielik - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Pred podaním súťažnej ponuky je možné oboznámiť sa súťažnými podmienkami verejného ponukového konania
v kancelárii správcu po predchádzajúcej dohode, pričom správca je povinný vyhotoviť ich kópiu na požiadanie.
Vyhotovenie kópie je vykonávané za úhradu vecných nákladov.
Pred podaním súťažnej ponuky je možné obhliadnuť predmet predaja. Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť emailom na adrese roderova@onlinespravca.sk.
Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške ponúknutej kúpnej
ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti
záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX,
VS: 402762021
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
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z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné
na telefónnom čísle ( +421 ) 32 651 3814, alebo prostredníctvom e-mailu: roderova@onlinespravca.sk. a to až
do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk
Ing. Katarína Roderová, správca

K000667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jadrana Rafaelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 420, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jadrana Rafaelová, nar. 03.11.1996, trvale bytom 972 14 Tužina 420,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Piaristická 46, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30
do 11:30 a 12:00 do 15:00.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905
984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K000668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jadrana Rafaelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 420, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/438/2021 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/438/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Jadrana Rafaelová, nar. 3.11.1996, trvale bytom 972 14 Tužina 420, v súlade
s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok iného veriteľa
možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo FIO banke, a.s., číslo účtu: SK57 8330
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0000 0020 0200 5541, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K000669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunko Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1575 / 28, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/426/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/426/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

Veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155
Prihlásená suma celkom: 20,47,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 3
JUDr. Alojz Žitník – správca

K000670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezolupy 158, 957 01 Brezolupy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Juraj Valach, nar. 13.4.1987, trvale bytom 957 01 Brezolupy 158, občan SR
pod sp. zn.: 40OdK/457/2021 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 3. január 2021
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JUDr. Alojz Žitník – správca

K000671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezolupy 158, 957 01 Brezolupy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie

JUDr. Alojz Žitník, správca dlžníka Juraj Valach, nar. 13.4.1987, trvale bytom 957 01 Brezolupy 158, občan SR
pod sp. zn.: 40OdK/457/2021, 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 3. januára 2022
JUDr. Alojz Žitník – správca

K000672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezolupy 158, 957 01 Brezolupy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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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"
(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 Juraj Valach, nar.
13.4.1987, trvale bytom 957 01 Brezolupy 158, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/457/2021 občan SR, oznamujem,
že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/457/2021 zo dňa 27. decembra
2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 1/2022 zo dňa 3. januára 2022, vyhlásený konkurz a bol som
ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Juraj
Valach, nar. 13.4.1987, trvale bytom 957 01 Brezolupy 158, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/457/2021, Slovak
republic, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 40OdK/457/2021 on the 27 December 2021
and promulgated in the Commercial Bulletin No. 1/2022 dated 3 Januray 2022 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
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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.
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).
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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,
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
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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 03.01.2022/ In Považská Bystrica, on 03.01.2022
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K000673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piešťanský Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/453/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/453/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 - ako správca dlžníka
Samuel Piešťanský, nar. 10.11.1996, bytom Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len
ako „dlžník“), týmto oznamujem, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, a to v úradných hodinách počas pracovných dní, a to od
08.00 do 12.00 hod., od 13.00 do 15.00 hod.
Termín
je
vhodné
si
vopred
ondrejovicova@ondrejovicova.sk

dohodnúť

na

tel.č.:

+421903759019

alebo

na

JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka
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K000674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piešťanský Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/453/2021 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/453/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Samuel Piešťanský,
nar. 10.11.1996, bytom Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len ako „dlžník“), Vám
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/453/2021
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 244/2021 zo dňa 21.12.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt Samuel Piešťanský, 10.11.1996, Partizánska 1506/92, 957 01 Bánovce nad Bebravou is our
responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 38OdK/453/2021 published in the
Commercial bulletin No 244/ 2021 on 21th December 2021 information that the bankruptcy on assets of
bankrupt was declared and simultaneously JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinný
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38OdK/453/2021 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika. Každá prihláška sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only „the
BRA“)the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No 38OdK/453/2021 and in one original to
the bancruptcy trustee to the address JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom , Slovak republic. Each claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR)
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can
be satisfied only from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will
publishe in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of
such claim into list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin 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, inak zanikne. (§ 28 ods. 4
ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in
the bankruptcy disregarded, 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)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same
way. They also state in the registration form the condiction 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 lodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
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.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of
claim will not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify
the creditor to amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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, The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovak Republic, is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic
for service 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. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30
sec. 2 BRA)
V Novom Meste nad Váhom, dňa 22.12.2021
In Nové Mesto nad Váhom, on 22th December 2021
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K000675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/819/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/819/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca dlžníka Ján Rác, nar.: 21.06.1973, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom
konaní č.k. 40OdK/819/2019, v súlade s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii speňažovala majetok
dlužníka tvoriaci konkurznú podstatu, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 22/2020 dňa
03.02.2020, a to v troch kolách verejného ponukového konania, uverejnených v obchodnom vestníku – I. kolo - č.
98/2021 dňa 24.05.2021, II.kolo - č. 218/2021 dňa 12.11.2021 a III.kolo – č. 236/2021 dňa 09.12.2021.

Nakoľko sa majetok nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestávajú veci zaradené do
súpisu majetku podliehať konkurzu, v súlade s ustanovením § 167p ods.2 ZKR.
Týmto vylučujem súpisovú zložku majetku č. 1 zo súpisu majetku.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K000676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/819/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/819/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláška od veriteľa HBH, a.s.,
Robotnícka 286, Považská Bystrica, IČO: 31617913, vo výške 570,00 EUR, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Správca Mgr. Janette Adamcová

K000677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rác Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/819/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/819/2019
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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náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 28.11.2019, sp.zn. 40OdK/819/2019, zverejneným v OV č. 234/2019 dňa
04.12.2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka – Ján Rác, nar.: 21.06.1973, 017 01 Považská Bystrica, (ďalej
len ako „dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so
sídlom Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava.
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.

Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 22/2020 dňa 03.02.2020 sa správca pokúsil
speňažiť, a to v troch kolách verejného ponukového konania, uverejnených v obchodnom vestníku – I. kolo - č.
98/2021 dňa 24.05.2021, II.kolo - č. 218/2021 dňa 12.11.2021 a III.kolo – č. 236/2021 dňa 09.12.2021. Majetok
sa nepodarilo speňažiť.
Podľa vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí dňa 24.01.2020 a podľa následného šetrenia správcom, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku, ktorého speňaženie by mohlo pokryť aspoň náklady konkurzu.
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.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Rác, nar.: 21.06.1973, 017 01 Považská
Bystrica, z r u š u j e.

V Myjave, 03.01.2022, Mgr. Janette Adamcová, správca

K000678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hatnančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 272, 018 53 Bolešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.8.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňova
Sídlo správcu:
Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/622/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/622/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hatnančík nar. 2.8.1969, trvale bytom Bolešov 272, 01853 vyhlasuje v
zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 3. verejné ponukové konanie na predaj majetku zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 111/2020 zo dňa 11.6.2020- súpis
všeobecnej podstaty K045985 a oprava súpisu zverejnená v Obchodnom vestníku č. 107/2021 zo dňa
4.5.2021,K026580, označené ako súpisová zložka č.1 , ide o nasledovný majetok:
súpisová zložka č. 1: typ súpisnej položky majetku: Pozemok, druh pozemku: orná pôda o výmere 5459 m2,
Okres : Ilava, Obec : Kameničany, k.ú. Kameničany, Štát: SR, číslo: LV 861, parcela registra E, parcelné číslo :
246/1, spoluvlastnícky podiel úpadcu : 1/72
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky verejného ponukového konania :
1. na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/622/2019 neotvárať“ na
adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať
predmet kúpy- označenie súpisovej zložky podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.111/2020 zo
dňa 11.6.2020, každá súpisová zložka samostatne
3. záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
4. spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
5. v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
6. v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank IBAN: s
uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (IBAN SK95 1111 0000 0013 3657 0036)
7. otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam · úspešným
účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska výšky
ponúkanej ceny

K000679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smolková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/152/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/152/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Zuzana Smolková, nar. 16.10.1991, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/152/2021, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Zuzana Smolková, nar. 16.10.1991, trvale
bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/152/2021, zrušuje.
v Považskej Bystrici, dňa 3. januára 2022
JUDr. Alojz Žitník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púčik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 972 26 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/196/2021 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/196/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Štrbáňová, správca so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, značka správcu:
S1864 (ďalej len „správca“), ako správca dlžníka: Michal Púčik, nar. 30.09.1952, trvale bytom 971 01 Prievidza,
Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), sp.zn. 38OdK/196/2021, týmto v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje II.
kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise Všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 193/2021 dňa 07.10.2021 pod č. K052167.
Predmet ponukového konania:
·

SZM 1 až 16 sa predávajú ako jeden celok, teda ako jeden súbor majetku.

I. Podmienky verejného ponukového konania
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať telefonicky u správcu: +421 948 030 217, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com
Ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo a mailovú adresu, doklad o úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia zálohy.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu,
zložená záujemcom na účet správcu č. SK62 7500 0000 0040 2512 1018, VS 381962021 s poznámkou „Púčik“,
v lehote na predkladanie písomných ponúk.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
II. Termín a miesto predkladania ponúk
Záväznú ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote do 10 kalendárnych dní
od zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je
kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku). Záväzná ponuka záujemcu musí
byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk do 15:00 hod. doručená v písomnej forme
do kancelárie správcu na adresu sídla kancelárie: Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01,
Slovenská republika, s označením „Verejné ponukové konanie Púčik – NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
III. Termín a miesto otvárania obálok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň
otváranie obálok so záväznými ponukami.
IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou
správcu adresovanou tomuto záujemcovi na predloženie kúpnej zmluvy.
Účastník, ktorého záväzná ponuka bude označená ako úspešná, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu
do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného ponukového konania.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej podstaty.
V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové́ 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 bude neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom
bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného
odkladu po vyhodnotení ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ZKR.

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Michal Púčik

K000681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 172 / 10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/637/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/637/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu bola po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Miroslav Vlčko, Potočná 252/15, Malé Uherce, zapísaná do zoznamu pohľadávok vo výške 1000,00 EUR.
Mgr. Janette Adamcová , správca

K000682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kútna Alena, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Kukučína 325/43, 020 01 Dolné Kočkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/156/2017 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/156/2017
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.
Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ing. Alena Kútna, nar. 12.10.1966, trvale bytom M. Kukučína 325/43, 020 01 Dolné Kočkovce, Slovenská
republika, spisová značka súdu: 22OdK/156/2017 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

V Púchove, dňa 03.01.2022
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K000683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad Kpt. Nálepku 50-22/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2021 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Jana Rácová, rod. Kováčiková, nar. 11.09.1970, trvale bytom Sad Kpt. Nálepku 50/22, 018
51 Nová Dubnica oznamuje veriteľom, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od
8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle správcu na ul. Jilemnického 21 v Trenčíne. Objednať sa k nahliadnutiu je možné
telefonicky na č. tel. 0903460299.
JUDr. Darina Válková, správca

K000684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad Kpt. Nálepku 50-22/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2021 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
správca oznamuje veriteľom Jana Rácová, rod. Kováčiková, nar. 11.09.1970, trvale bytom Sad Kpt.
Nálepku 50/22, 018 51 Nová Dubnica, že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky
veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v SLSP, a.s. pob. Trenčín, IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do správy pre
prijímateľa uveďte meno dlžníka a číslo konkurzného konania.
JUDr. Darina Válková
správca

K000685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 868 / 2, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/390/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/390/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Marián Palák, nar.
24.05.1979, trvale bytom Duklianskych hrdinov 868/2, 911 01 Trenčín (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/390/2021, 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.
Správca ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet
veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru
či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční
správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 03.01.2022
JUDr. Peter Zajac, správca

K000686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad Kpt. Nálepku 50-22/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2021 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2021
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"
(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 Jana Rácová
Kováčiková, nar. 11.09.1970, Sad Kpt. Nálepku 50/22, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 38OdK/452/2021 zo dňa
15.12.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 244/2020 zo dňa 21.12.2021, 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 Jana
Rácová Kováčiková, born 11.09.1970, Sad Kpt. Nálepku 50/22, 018 51 Nová Dubnica, Slovak republic my
duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/452/2021 on the 15 December 2021 and
promulgated in the Commercial Bulletin No.244/2021 dated December 21, 2021 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
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.
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).

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

K000687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dengo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 0, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/347/2021 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/347/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca 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 oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 03.01.2022
JUDr. Peter Zajac, správca

K000688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Šutaríková, rod. Zedníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 56/49, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1947
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/383/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38ODk/383/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.10.2021, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 07.12.2021 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
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"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Vlasta Šutaríková, rod. Zedníková, nar.
02.12.1947, trvale bytom Stred 56/49, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn.
38OdK/383/2021, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K000689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávik Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica energetikov 207 / 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/202/2019 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/202/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Viliam Slávik, nar. 24.9.1975, trvale bytom ulica Energetikov 207/2, Prievidza sp.zn.
40OdK/202/2019 zo dňa 24.4.2019 v zmysle § 167 u zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v znení
neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh všeobecnej podstaty.

K000690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 172 / 10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/637/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/637/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 05.09.2019, sp. zn. 40OdK/637/2019, ktoré bolo publikované v OV č.
175/2019 pod č. K080123, dňa 11.09.2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka – František Kováč, nar.:
15.06.1988, trvale bytom A. Bernoláka 172/10, 972 47 Oslany (ďalej len ako „dlžník“), vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, 907
01 Myjava.
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.
Speňažením majetku dlžníka získal správca výťažok vo výške 250,00 EUR .
Táto suma nepostačuje na pokrytie nákladov konkurzu.
Podľa vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí dňa 14.10.2019 a podľa následného šetrenia správcom, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku, ktorého speňaženie by mohlo pokryť aspoň náklady konkurzu.
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.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka František Kováč, nar.: 15.06.1988, trvale
bytom A. Bernoláka 172/10, 972 47 Oslany, z r u š u j e.

V Myjave, 03.01.2022, Mgr. Janette Adamcová, správca

K000691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kalaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/152/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/152/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Milan Kalaba, dátum narodenia: 24.05.1966, trvalý pobyt: J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza,
obchodné meno: Milan Kalaba, IČO: 51988151, miesto podnikania: J. Pauleho 324/2, 971 01 Prievidza (ďalej aj
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ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167t ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
„zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré sa
uspokojujú z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (t.j. z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty) a zároveň, v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Mgr. Marián Kolek, správca

K000692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frnková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/754/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/754/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 26.11.2019, sp. zn. 40OdK/754/2019, ktoré bolo publikované v OV č.
232/2019 pod č. K102105, dňa 02.12.2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka – Anna Frnková, nar.:
31.12.1987, trvale bytom 971 01 Prievidza (ďalej len ako „dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do
funkcie ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava.
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.
Podľa vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí dňa 22.01.2020 a podľa následného šetrenia správcom, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorého speňaženie by mohlo pokryť aspoň náklady konkurzu.
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.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anna Frnková, nar.: 31.12.1987, trvale
bytom 971 01 Prievidza, z r u š u j e.

V Myjave, 03.01.2022, Mgr. Janette Adamcová, správca
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K000693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plevník-Drienové neuvedené, 018 26 Plevník-Drienové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/625/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/625/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Ján Monček nar. 2.12.1973 trvale bytom 018 26 Plevník-Drienové v súlade
s ustanovením § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Monček nar.
2.12.1973 trvale bytom 018 26 Plevník-Drienové pod sp.zn 40OdK/625/2019 zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K000694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Billová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 340, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/236/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/236/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Adriána Billová, nar.08.09.1987, r.č. XXXXXX/XXXX, bytom 951 74 Žirany č. 340,
som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 27 Odk/236/2021, zo dňa 20.10.2021, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 26.10.2021, v Obchodnom vestníku č.
206/2021.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
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veriteľov.
Znenie ust. § 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.

K000695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ťapušíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andač 49, 951 42 Andač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/228/2021 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/228/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Jana Ťapušíková, nar. 24.07.1968, bytom Andač 49, 951 42 Zbehy, som na
základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 23 Odk/228/2021, zo dňa 21.10.2021, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 27.10.2021, v Obchodnom vestníku č.
207/2021.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 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.

K000696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zakályová Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 427, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1981
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/71/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/71/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca Mariana Zakályová, nar. 05.07.1981, Okoličná na Ostrova 427, 946 13 Okoličná na
Ostrove, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
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VYHLÁSENIE 3. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľná vec patriaca do majetku
konkurznej podstaty pod pr.č. 3, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 196/2021 vydanom dňa
12.10.2021 pod č. K053261:

Kolo: Druhé
p.č. Typ
súpisovej
zložky
3.

Popis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Eur

Osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra sedan 1.6 16V r.v. 1998, VIN:
Hnuteľná vec W0L0TGF48W5162483, EVČ: KN333CK, farba modrá metalíza, km 470 ,00
nezistené, stav: nepojazdné, neštartuje, neplatná EK a TK

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 07.10.2021
ZKR

Podmienky 3. kola ponukového konania:

1. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 29OdK/71/2021 - NEOTVÁRAŤ“

2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 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.

3. Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra.

4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u
fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou

5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 3. kole ponukového konania je minimálne 50% súpisovej hodnoty
ponúkanej súpisovej zložky majetku (235,00 EUR). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech
bankového účtu správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304
6193 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť :
a) spisovú značku konkurzu: 29OdK/71/2021,
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

103

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.

7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 10 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s
najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.

8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

9. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

10. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

11. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0948 232 002 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: spravca@sisak-partners.sk

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

K000697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zakályová Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 427, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1981
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/71/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/71/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Mariana Zakályová, nar. 05.07.1981, Okoličná na Ostrova 427, 946 13
Okoličná na Ostrove,v konkurzním konaní vedenom pod sp.zn. 29OdK/71/2021 na Okresnom súde Nitra týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n a p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného
majetku menšej hodnoty .

Kolo: Tretie

Predmet:
·
·

nehnuteľnosti tvoriacie súpisové zložky majetku č. 1 až č. 2 v súpise všeobecnej postaty, ktoré sú
zverejnené v obchodnom vestníku SR č. 196/2021 zo dňa 12.10.2021 pod K053261
Nehnuteľnosti sa predávajú ako celok, teda ako 1 súbor spoločne.

Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 až č. 2 v súpise všeobecnej podstaty
zverejnený v OV č. 74/2021 zo dňa 20.04.2021

Súpisová hodnota majetku súboru nehnuteľností: 6.200,00 Eur

p.č. Typ
súpisovej
zložky
1.

2.

Popis súpisovej zložky

Súpisová
hodnota
Eur

nehnuteľnosť: pozemok, parc. registra „C“ č. 99 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 554 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 266 pre okres 1.440,00
Komárno, obec ČALOVEC, kat. územie Čalovec, spoluvlastnícky podiel
v 1/3.
nehnuteľnosť rodinný dom – stavba so súpisným číslom 47, evidovaná
Rodinný dom na LV č. 266 pre okres: Komárno, obec ČALOVEC, kat. územie Čalovec, 4.760,00
nachádzajúca sa na parc. č. 99, spoluvlastnícky podiel v 1/3
Pozemok

Dôvod
v zapísania
súpisu

Dátum
do zaradenia
súpisu

do

§ 167h ods. 1 07.10.2021
ZKR

§ 167h ods. 1 07.10.2021
ZKR

Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponukového konania sa speňažuje ako jeden súbor majetku ( § 167p ods. 1 ZKR), pričom prednosť má
najvyššia ponuka. Správca upozorňuje záujemcu, že pri zapísaní nehnuteľností do katastra nehnuteľností môže
katastrálny úrad požadovať splnenie podmienky (povinnosti) podľa Zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
Súpisová hodnota majetku: za súbor majetku nehnuteľností je 6.200,00 €.
Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej forme v
zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 29OdK/71/2021 - NEOTVÁRAŤ“

Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 15 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky
voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
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.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky
a.
b.
c.
d.

musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
e. Najnižšia suma cenovej ponuky v 3. kole ponukového konania je minimálne 50% súpisovej
hodnoty súboru majetku (3.100,00 Eur). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu
správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193 zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a variabilný symbol 0029712021.

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. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku
na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Náklady spojené s prevodom znáša nadobúdateľ.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote do 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.V
lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ č.k.: 29OdK/71/2021 - NEOTVÁRAŤ“ .
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo mail spravca spravca@sisak-partners.sk
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,, Mostná 13, 949 01 Nitra.

SISÁK & PARNTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
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K000698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefki Aliji
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadince 93, 956 16 Čeľadince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/258/2021 S 1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/258/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Šefki Aliji, nar.: 30.06.1959,
bytom 956 16 Čeľadince č. 93, podnikajúci pod obchodným menom: Šefki Aliji - JADRANSKÁ ZMRZLINA,
s miestom podnikania 956 16 Čeľadince č. 93, IČO: 41 311 211, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
03.04.2015, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 23OdK/258/2021-18 zo dňa
11.11.2021, zverejnené v obchodnom vestníku č. 221/2021 zo dňa 18.11.2021 oznamujeme, že preukázaný
majetok dlžníka nepostačuje na náklady konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že podstata nepokryje
náklady konkurzu a konkurz sa končí v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 23OdK/258/2021 na dlžníka: Šefki Aliji, nar.: 30.06.1959, bytom
956 16 Čeľadince č. 93,
z r u š u j e. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež
účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K000699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Ostrov 41, 946 03 Dedina Mládeže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/70/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/70/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 29OdK/70/2021-20 zo dňa 22.07.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Tibor Nagy, nar. 07.11.1987, bytom Malý Ostrov 41, 946 03 Dedina Mládeže. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2021 dňa 28.07.2021 pod číslom K037013.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 29.07.2021.
V zmysle ust. §-u 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“): „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 §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Tibor Nagy, nar. 07.11.1987, bytom Malý Ostrov 41, 946 03 Dedina
Mládeže, spis. zn. 29OdK/70/2021 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i
ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z vyjadrení dlžníka a z poskytnutých
súčinností tretích osôb, zistil a do súpisu majetku zapísal majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu (zverejnené v OV č. 184/2021 dňa 24.09.2021 pod č. zverejnenia K049132).
Majetok dlžníka bol postupne v súlade s príslušným ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR v priebehu konkurzu postupne
speňažovaný v 3 kolách verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“). Vyhodnotenie jednotlivých kôl VPK
bolo postupne zverejnené v OV č. 214/2021 dňa 08.11.2021 pod číslom zverejnenia K059196; v OV č. 227/2021
dňa 26.11.2021 pod číslom zverejnenia K063827 a v OV č. 242/2021 dňa 17.12.2021 pod číslom zverejnenia
K068945.
Nakoľko predmetný majetok sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole VPK, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR
prestal podliehať konkurzu (oznámenie zverejnené v OV č. 242/2021 dňa 17.12.2021 pod č. zverejnenia
K068946). O predmetný hnuteľný majetok ani v lehote 10 dní od skončenia 3. kola VPK neprejavil záujem nijaký
z prihlásených veriteľov.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 29OdK/70/2021.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 13.09.2021. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Tibor Nagy, nar. 07.11.1987, bytom Malý Ostrov 41, 946 03 Dedina Mládeže, spis. zn. 29OdK/70/2021 sa
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Tibor Nagy, nar. 07.11.1987, bytom
Malý Ostrov 41, 946 03 Dedina Mládeže, spis. zn. 29OdK/70/2021 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 03.01.2022
JUDr. Marek Ďuran, správca

K000700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gažik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/305/2021 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/305/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka: dlžníka Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský Sokolec 267,
935 75 Ipeľský Sokolec v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu:
SK42 0900 0000 0051 5815 5443. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky , pričom
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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pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná
kaucia.

K000701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gažik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/305/2021 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/305/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
dlžníka Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec v zmysle ust. § 85
odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona
č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka
10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo telefonicky na tel. č. 0905 958 478.

K000702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Stanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Želiezovce ., 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/229/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/229/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 27OdK/229/2021-18 zo dňa 13.10.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Mária Stanková, nar. 05.04.1982, bytom Obec Želiezovce. Za správcu bol ustanovený JUDr.
Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 202/2021 dňa 20.10.2021 pod číslom K055059. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňa 21.10.2021.
V zmysle ust. §-u 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“): „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 §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Stanková, nar. 05.04.1982, bytom Obec Želiezovce, spis. zn.
27OdK/229/2021, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka,
vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb a dlžníka nezistil žiaden majetok, ktorý
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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by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 27OdK/229/2021.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 06.12.2021. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Mária Stanková, nar. 05.04.1982, bytom Obec Želiezovce, spis. zn. 27OdK/229/2021 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Mária Stanková, nar. 05.04.1982,
bytom Obec Želiezovce, spis. zn. 27OdK/229/2021 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 03.01.2022
JUDr. Marek Ďuran, správca

K000703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gažik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/305/2021 S 1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/305/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka Ján Gažik, nar. 24.10.1993, bytom Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský Sokolec (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/305/2021-20 zo dňa 30.12.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/305/2021. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
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
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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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. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ján Gažik, born 24.10.1993, adress Ipeľský Sokolec 267, 935 75 Ipeľský
Sokolec (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 31OdK/305/2021-20 dated on 30.12.2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová,
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 31OdK/305/2021. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured
claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within
the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section
filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The
registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. 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 registered
in Euro currency. 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. Registration that will not fulfill
the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or
dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the
registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is
not obvious from the business documentation of the Debtor.

JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.

K000704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Macáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ves nad Žitavou 380, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/218/2021 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/218/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, správca konkurznej podstaty dlžníka Magdaléna
Macáková, nar. 02.04.1955, bytom Nová ves nad Žitavou 380, 951 51 Nová Ves nad Žitavou (ďalej len „dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 2.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka tvoriaceho
všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Hnuteľné veci
č. súp. zl. značka
1.
opel vectra

EČV
NR665IN

objem v m3
1796

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

farba stav
šedá nepojazdné
poškodená elektronika

ponukového

konania

rok výroby
neznámy (1998-2002)
nesprávny zápis v TP

poskytne

správca

na

km
257tis.

súp. hod.
200,00 €

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/218/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr
do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuky môže záujemca poslať jednotlivo na každú súpisovú zložku alebo aj na celý súbor majetku.
5. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
28282021 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
10. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
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 Jarku dňa 03.01.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K000705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Hlozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1561/7, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Barbora Gašparovičová
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/141/2020 S 1986
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Barbora Gašparovičová, správca dlžníka: Daniela Hlozáková, nar. 30.04.1964, bytom Mládežnícka
1561/7, 941 11 Palárikovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 29OdK/141/2020,
v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj Zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca dlžníka zároveň uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku Zámer zostavenia rozvrhu výťažku.
Mgr. Barbora Gašparovičová, správca.

K000706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 350 / 108, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1981
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/164/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/164/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Mgr. Milan Lakatoš, nar. 18.06.1981, trvale
bytom Hlavná ulica 350/108, 951 06 Vinodol podnikajúci pod obchodným menom Mgr. Milan Lakatoš s miestom
podnikania Dolný Vinodol 514, 951 06 Vinodol, IČO: 44 631 588 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvorí motorové vozidlo, ktoré je uvedené v Súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č.
1:
Majetok - hnuteľná vec
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

Zápis do súpisu
Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v 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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hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo - RENAULT
MEGANE M , NR744JH, VIN: VF1KM0C0H32942926,
približný rok výroby: 2005, stav vozidla: nepojazdné,
poškodený motor, chýba autobatéria, kľúč, pokazená
počítačová jednotka komfortu, neplatná STK a Emisná
kontrola, vozidlo sa nachádza na adrese: Hlavná ulica
514/120, 951 06 Vinodol

1/1

Deň vydania: 07.01.2022

3.12.2021 § 167h ZKR

400 €

SPOLU:

400 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235/2021 zo dňa 08.12.2021.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod č. 1.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s., Svätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky v zalepenej
obálke s označením „Konkurz 29OdK/164/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade, ak záväzná
ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať: „Konkurz
29OdK/164/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie
záväznej ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom a vo vzťahu k Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá
ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. 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: Milan Lakatos – 29OdK/164/2021 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 predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
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. Náklady súvisiace s prevodom
Majetku znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. 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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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 zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
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.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K000707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kudryová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúrie 834/7, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/207/2021 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/207/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Iveta Kudryová, nar. 17.02.1962, bytom Kúrie 834/7, 951 15, Mojmírovce (ďalej tiež ako
"dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako
"ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje
náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 03.01.2021
JUDr. Marián Dobiš, správca

K000708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikna František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo 1983 / 153, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/260/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/260/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: František Pikna, nar.
27.11.1962, bytom Zelený Háj 1983/153, 947 01 Hurbanovo, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j 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 ku dňu 03.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.
V Nitre, dňa 03.01.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca

K000709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikna František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo 1983 / 153, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/260/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/260/2021
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. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: František Pikna, nar.
27.11.1962, bytom Zelený Háj 1983/153, 947 01 Hurbanovo, zistila, že podľa písomného vyhlásenia dlžníka zo
dňa 20.12.2021, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.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: František Pikna, nar. 27.11.1962,
bytom Zelený Háj 1983/153, 947 01 Hurbanovo, zrušuje.
V Nitre, dňa 03.01.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca

K000710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guštafíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovská 98 / 49, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/247/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/247/2021
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Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Mária Guštafíková, nar. 17.09.1952, Hurbanovská 98/49, Dulovce, 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 3.1.2022
Mgr. Erik Štorek, správca

K000711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Furucz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palatínova ul. 41/1081, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/241/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/241/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Druh
pozemku

Názov

Podiel dlžníka na
pozemku E KN v Ostatné
extraviláne
obce plochy
Kameničná
Podiel dlžníka na
Trvalý
pozemku E KN v
trávnatý
extraviláne
obce
porast
Kameničná
Podiel dlžníka na
pozemku E KN v Lesný
extraviláne
obce pozemok
Kameničná
Podiel dlžníka na
Trvalý
pozemku E KN v
trávnatý
extraviláne
obce
porast
Kameničná
Podiel dlžníka na
Trvalý
pozemku E KN v
trávnatý
extraviláne
obce
porast
Kameničná
Podiel dlžníka na
Trvalý
pozemku E KN v
trávnatý
extraviláne
obce
porast
Kameničná

Výmera
na podiel

Súpisová
hodnota
[m2] [podiel]

Výmera
Obec
[m2]

Názov KÚ

Číslo Číslo
Spoluvlastnícky
LV
parcely podiel

304

Kameničná

Kameničná

60

654/1

Podiel pod B/3 = 1/18
Podiel pod B/8 = 1/18 33,777
Spolu 2/18

0,50

16,90

797

Kameničná

Kameničná

60

655/1

Podiel pod B/3 = 1/18
Podiel pod B/8 = 1/18 88,555
Spolu 2/18

0,50

44,30

965

Kameničná

Kameničná

60

661/1

Podiel pod B/3 = 1/18
Podiel pod B/8 = 1/18 107,222
Spolu 2/18

0,50

53,60

0,50

64,90

0,50

48,70

88,30

Podiel pod B/8 = 1/72
Podiel pod B/13 =
129,972
1/72
Spolu 2/72
Podiel pod B/8 = 1/72
Podiel pod B/13 =
974,222
1/72
Spolu 2/72

4679

Kameničná

Kameničná

1738 2059/1

35072

Kameničná

Kameničná

1739 2059/2

6355

Kameničná

Kameničná

2469 2058

Podiel pod B/7 = 1/72
Podiel pod B/9 = 1/72 176,527
Spolu 2/72

0,50

475

Podiel pod B/3 =
1/36=
9/324
Podiel pod B/10 =
3194,111
9/324
Spolu podiel 9/324 +
9/324 = 18/324= 1/18

0,6127 1957,00

Podiel dlžníka na
pozemku E KN v
Orná pôda 57494
extraviláne
obce
Vrbová nad Váhom

Vrbová
Váhom

nad Vrbová
Váhom

nad

1810/1

JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
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Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K000712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karina Végváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1953/42, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/242/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/242/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Karina Végváriová, nar.:
05.09.1980, bytom: Budovateľská 1953/42, 946 51 Nevady, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom:
Karina Végváriová (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka konkurzom, vedenom pod sp.zn.:
31OdK/242/2021, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty
nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 03.01.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K000713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karina Végváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1953/42, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/242/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/242/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Karina Végváriová, nar.:
05.09.1980, bytom: Budovateľská 1953/42, 946 51 Nevady, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom:
Karina Végváriová (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka konkurzom, vedenom pod sp.zn.:
31OdK/242/2021, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje,
že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje
majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení 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. 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.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na šetrenie pomerov
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení na bankový účet vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, v lehote najneskôr do 15
dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 03.01.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K000714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipoš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 373/11, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1991
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2021 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Miroslav Šipoš, nar. 02. 04. 1991, bytom Cintorínska 373/11, 951 35 Veľké Zálužie týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949 01 Nitra v pracovných
dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00 - 14:00 h.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
Nitra 03. 01. 2022, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K000715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 79/53, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/246/2021 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/246/2021
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová hodnota
Nehnuteľnosť
Pozemok nachádzajúci sa v SR, okrese Levice, obci Farná, kat. úz. Farná, evidovaný na LV č. 2019 ako:
1
2 475,- €
- parc. reg. "E" č. 2848 orná pôda o výmere 6118 m2
- spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2-ica

V Nitre dňa 03.01.2022
JUDr. Andrea Pállová, správca

K000716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENZA Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrenovská 14, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 896
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29K/2/2021 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/2/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
položka súpisu všeobecnej podstaty č.60
celková suma
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

vratka DPH za 06/2021
303,88 €
1/1
303,88 €
03.01.2022
§ 67 ods.1 písm. b) ZoKR

K000717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubošek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé Pole 219, 013 32 Dlhé Pole
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/90/2021 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/90/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Štefan Krnáč, správca so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej aj"správca"), správca
dlžníka – Michal Kubošek, nar. 12.01.1986, trvale bytom Dlhé Pole, 013 32 Dlhé Pole (ďalej aj "dlžník"), na
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 7OdK/90/2021 zo dňa 14.9.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2021 dňa 21.09.2021, týmto podľa § 167q ods. 3 v spojení s § 167p
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok
dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty:
Predmet predaja:
Obchodný podiel /100%/ v spoločnosti Timring s.r.o., IČO: 51692830, Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 70818/L.
Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote desať kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Mgr. Štefan Krnáč, správca, Osloboditeľov
28, 028 01 Brezovica. Prípadne do elektronickej schránky správcu cez portál www.slovensko.sk. Číslo schránky
E0006172693.
Na obálke/predmete správy musí byť uvedené „ponukové konanie – neotvárať“.
Ponuka záujemcu musí obsahovať všetky identifikačné údaje záujemcu, predmet ponuky, ponúkanú kúpnu cenu,
označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu na určený účet
správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK87 0200 0000 0013 7518 7654, VS 51692830. Správca prihliada iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu (§ 167p ods. 1 ZKR). Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pričom ponuku je možné
predložiť na obidva obchodné podiely, alebo aj na jednotlivo. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, 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.
Záujemca podaním ponuky na predmet predaja súhlasí a berie na vedomie, že náklady spojené s prevodom
a nadobudnutím vlastníckeho práva hradí zo svojich prostriedkov a nie sú súčasťou odplaty za predmet predaja.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
V prípade záujmu o ďalšie informácie tel.: 0908 369 604, info@bankrotujem.sk
V Brezovici, dňa 03.01.2022
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K000718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubošek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé Pole 219, 013 32 Dlhé Pole
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/90/2021 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/90/2021
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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Oznámenie o konaní ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu:
Mgr. Štefan Krnáč, správca so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica (ďalej aj"správca"), správca
dlžníka – Michal Kubošek, nar. 12.01.1986, trvale bytom Dlhé Pole, 013 32 Dlhé Pole (ďalej aj "dlžník"), na
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 7OdK/90/2021 zo dňa 14.9.2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2021 dňa 21.09.2021, týmto podľa § 167q ods. 3 v spojení s § 167p
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok
dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty:
Predmet predaja:
Obchodný podiel /100%/ v spoločnosti Turnbull, s.r.o., IČO: 52989437, Vysokoškolákov 8556/33C, 010 08 Žilina,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 74397/L.
Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote desať kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Mgr. Štefan Krnáč, správca, Osloboditeľov
28, 028 01 Brezovica. Prípadne do elektronickej schránky správcu cez portál www.slovensko.sk. Číslo schránky
E0006172693.
Na obálke/predmete správy musí byť uvedené „ponukové konanie – neotvárať“.
Ponuka záujemcu musí obsahovať všetky identifikačné údaje záujemcu, predmet ponuky, ponúkanú kúpnu cenu,
označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu na určený účet
správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK87 0200 0000 0013 7518 7654, VS52989437. Správca prihliada iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu (§ 167p ods. 1 ZKR). Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, 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.
Záujemca podaním ponuky na predmet predaja súhlasí a berie na vedomie, že náklady spojené s prevodom
a nadobudnutím vlastníckeho práva hradí zo svojich prostriedkov a nie sú súčasťou odplaty za predmet predaja.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
V prípade záujmu o ďalšie informácie tel.: 0908 369 604, info@bankrotujem.sk
V Brezovici, dňa 03.01.2022
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K000719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3377/12, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2021 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Andrej Facuna, nar. 22.01.1986, trvale bytom Kafendova 3377/12, 038 61 Vrútky, týmto v zmysle ust.
§ 166i v spojení s § 167j 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 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K000720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knapčíková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/24, 031 01 Liptovský MIkuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/93/2021 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/93/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ingrid Knapčíková, nar. 06.11.1967, trvale bytom mesto Liptovský Mikuláš, 031 01 Liptovský
Mikuláš , týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j 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 nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne
majetkové položky.

Mgr. Štefan Krnáč, správca

K000721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Vrábel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá 0, 013 05 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/117/2021 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/117/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka: Jiří Vrábel, nar. 25.08.1968, bytom Obec Belá, 013 05 Belá, IČO:
41 359 348 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.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

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

K000722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Van Mytlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 74, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/22/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/22/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26. 04. 2021, č. k. 2OdK/22/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Ladislav Van Mytlík, nar. 27. 02. 1961, trvale bytom Východná 74, 032 32 Východná, prechodne bytom
Športová 1738/11, 033 01 Liptovský Hrádok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,
(ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 30. 04. 2021 č. OV
82/2021 pod podacím číslom K019843.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 22. 01. 2021 a písomného vyhlásenia zo dňa 22. 01. 2021, Dlžník je
vlastníkom nehnuteľného majetku. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV
138/2021 zo dňa 20. 07. 2021.
Správca oznámil zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty zverejnením predmetného oznámenia v Obchodnom vestníku OV 173/2018 zo dňa 08. 09.
2021. V stanovenej lehote neboli správcovi doručené žiadne námietky proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, preto správca vyhotovil konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a tento v súlade so ZKR splnil.
Na základe týchto skutočností, potom čo splnil konečný rozvrh výťažku podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR, Správca
v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok Dlžníka:: Ladislav Van
Mytlík, nar. 27. 02. 1961, trvale bytom Východná 74, 032 32 Východná, prechodne bytom Športová 1738/11,
033 01 Liptovský Hrádok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....),
sa konkurz končí po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka : Ladislav Van Mytlík, nar.
27. 02. 1961, trvale bytom Východná 74, 032 32 Východná, prechodne bytom Športová 1738/11, 033 01
Liptovský Hrádok, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....),
občan SR, pod. sp. zn.: 2OdK/22/2021, zrušuje.
V Čadci dňa 03. 01. 2022
Imrich Šimulák, správca

K000723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Pažický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alexiho 23, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/116/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/116/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 25. 10. 2021, č. k. 1OdK/116/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Anton Pažický, nar. 04. 03. 1953, trvale bytom Alexyho 23, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, do 22.
12. 2008 podnikajúci pod obchodným menom Anton Pažický, s miestom podnikania Alexyho 23/23, 010 03 Žilina
– Považský Chlmec, IČO: 41 921 551 (do 30. 06. 2005 podnikajúci pod IČO: 41 561 309, do 21. 10. 2004
podnikajúci pod IČO: 10 979 786), korešpondenčná adresa: Na Lány 387/3, 010 03 Žilina – Budatín,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.
O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina (ďalej len Dlžník....), zároveň súd ustanovil do funkcie správcu Mgr. Andreu
Buricovú, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 02. 11. 2021 č. OV
210/2021, pod číslom zverejnenia K057814.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka:Anton Pažický, nar. 04. 03. 1953, trvale bytom Alexyho 23, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
do 22. 12. 2008 podnikajúci pod obchodným menom Anton Pažický, s miestom podnikania Alexyho 23/23, 010
03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 41 921 551 (do 30. 06. 2005 podnikajúci pod IČO: 41 561 309, do 21. 10.
2004 podnikajúci pod IČO: 10 979 786), korešpondenčná adresa: Na Lány 387/3, 010 03 Žilina – Budatín,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.
O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka:Anton Pažický, nar. 04. 03.
1953, trvale bytom Alexyho 23, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, do 22. 12. 2008 podnikajúci pod obchodným
menom Anton Pažický, s miestom podnikania Alexyho 23/23, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 41 921 551
(do 30. 06. 2005 podnikajúci pod IČO: 41 561 309, do 21. 10. 2004 podnikajúci pod IČO: 10 979 786),
korešpondenčná adresa: Na Lány 387/3, 010 03 Žilina – Budatín, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina (ďalej
len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 1OdK/116/2021, zrušuje.
V Dolnom Kubíne dňa 04. 01. 2022
Mgr. Andrea Buricová, správca

K000724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuna Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej brigády 1615/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/36/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Peter Šuna, narodený: 01.06.1989, bytom: Čsl. Brigády
1615/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
7OdK/36/2021 zo dňa 21.05.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 101/2021 zo dňa 27.05.2021, vyhlasuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa ust. § 167q 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“) 3. kolo ponukového konania na predaj obchodného
podielu dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky majetku: 100%-ný obchodný podiel v spoločnosti UNAPOL, s.r.o., so sídlom Čsl. brigády
1615/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 964 789, vedenej OR OS Žilina v odd. Sro, vl.č. 58166/L
Súpisová hodnota majetku: 12 836,00 €
Deň zapísania do súpisu: 16.07.2021
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia OdK
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi s výrazným označením „ODDLŽENIE KONKURZOM
sp.zn.: 7OdK/36/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Správcovská a poradenská k.s., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca alebo elektronicky do elektronickej schránky
správcu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s predmetom správy „ODDLŽENIE KONKURZOM sp.zn.:
7OdK/36/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
3) Lehota na predkladanie ponúk je 10 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: 7362021, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné
meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, 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 zmluvu o prevode obchodného podielu.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o prevode obchodného podielu 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.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K000725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horawood, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 106, 02314 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 600 751
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2021 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o neúspešnom ponukovom konaní
Dňa 16.12. 2021 bolo v OV č. 241/2021 publikované Oznámenie správcu:
"Verejné ponukové konanie I. kolo"
k nasledovnej súpisovej zložke všeobecnej podstaty Úpadcu:
·

položka súpisu majetku Úpadcu č. 2, konkrétne Prívesný vozík Krakus 1,3t, EČ: CA321YD, Wiola Krakus,
rok výroby 2010, VIN: SUC075B0F90009458 (ďalej len „Ponukové konanie“).

S poukazom na to, že v lehote na predkladanie ponúk v Ponukovom konaní mi ako správcovi Úpadcu nebola
doručená žiadna ponuka, oznamujem, že Ponukové konanie nebolo úspešné.
JUDr. Erik Končok, správca

K000726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 64/49 64/49, 010 01 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/318/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/318/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

127

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Jozef kočiš, nar. 18.3.1979, bytom Dlhá 64/49, Žilina - Bytčica,
v konaní o oddlžení formou konkurzu týmto oznamuje, že 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 nasledovnú
súpisovú zložku majetku:
Súp. zložka č. 1 - Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo škoda Octavia kombi, VIN: TMBKG41U0Y8285292,
EČ: ZA408HV, zdvihový objem válcov 1896 cm3, farba zelená metalíza, rok výroby 1999,
patriacu do všeobecnej podstaty dlžníka sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, a preto prestáva
podliehať konkurzu.
V Žiline, 03.01.2022
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K000727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančiová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Michal 57 57, 034 83 Liptovský Michal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka:Jančiová Veronika, nar 20.12.1990, bytom Liptovský michal 57, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 03.01.2022
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K000728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duchovný Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Sladkého 1199/5 1199/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/209/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Duchovný Matej, nar. 29.04.1989, byto Jána Sladkého 1199/5, Ružomberok, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská
8537/2B, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Žiline, dňa 03.01.2022
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K000729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
(ďalej aj „Veriteľský výbor“ alebo „VV“)
v konkurznom konaní sp. zn. 9K/5/2019 vedenom na majetok úpadcu
SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16492/L
(ďalej aj ako „Úpadca“)
Správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie v Žilinskom kraji, Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436
Spis. značka súdneho spisu:

9K/5/2019

Dátum:

10.12.2021

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov – pohľadávok - v znení predloženom správcom listom zo
dňa 29.11.2021, sp. zn. 9K/5/2019 S 1436
3. Záver

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní:
Predseda VV: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vykonávajúca svoju činnosť v Slovenskej
republike prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky – písomné hlasovanie zo dňa 10.12.2021,
Člen VV: Prokion s.r.o., zástupca ADVOKÁCIA, s.r.o. - JUDr. Dalimír Solčanský, PhD. – advokát a konateľ na
základe plnomocenstva - písomné hlasovanie zo dňa 09.12.2021, doručené predsedovi veriteľského výboru emailom dňa 09.12.2021,
Člen VV: Mesto Kysucké Nové Mesto – JUDr. Dominika Badurová, právnik mesta - písomné hlasovanie zo dňa
08.12.2021, doručené predsedovi veriteľského výboru e-mailom dňa 09.12.2021.
K bodu 1): Otvorenie zasadnutia
Podľa ustanovenia § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne
zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa ho zúčastnili
všetci jeho členovia.
K bodu 2): Hlasovanie o návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku Úpadcu zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov – peňažných pohľadávok - v znení predloženom
správcom listom zo dňa 29.11.2021, sp. zn. 9K/5/2019 S 1436
Listom zo dňa 29.11.2021, sp. zn. 9K/5/2019 S 1436, správca navrhol speňažovať majetok Úpadcu – pohľadávky
– zapísané správcom do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 228/2021 pod značkou záznamu K064246 dňa 29.11.2021 ako doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod súpisovou položkou majetku por. č. 13, ako peňažná pohľadávka
Úpadcu voči Seong Duk Lee prostredníctvom ponukového konania zorganizovaného správcom v zmysle
ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za podmienok bližšie stanovených v návrhu záväzného pokynu tvoriacom
prílohu žiadosti.
O návrhu záväzného pokynu v znení, ako bol predložený predsedovi a členom veriteľského výboru listom správcu
zo dňa 29.11.2021, sp. zn. 9K/5/2019 S 1436, hlasovali predseda a dvaja členovia veriteľského výboru
nasledovne:
Hlasovanie:
ZA:
·
·
·

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vykonávajúca svoju činnosť v Slovenskej republike
prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky – predseda veriteľského výboru - 1 hlas
Prokion, s.r.o. – člen veriteľského výboru- 1 hlas
Mesto Kysucké Nové Mesto – člen veriteľského výboru - 1 hlas

PROTI:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

ZDRŽAL SA:
·

Žiaden člen veriteľského výboru – 0 hlasov

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „ZA“: 3, „PROTI“: 0 a „ZDRŽAL SA“: 0, prijaté nasledovné uznesenie č. 1:
Uznesenie č. 1:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor nezabezpečených veriteľov úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze v zložení UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (predseda), Prokion s.r.o. (člen) a
Mesto Kysucké Nové Mesto (člen), ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu SK –
METAL, s.r.o. v konkurze tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov – pohľadávka
Úpadcu voči Seong Duk Lee – doplnená správcom do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, zverejnenom v Obchodnom vestníku MS SR č. 228/2021 pod značkou záznamu K064246 dňa
29.11.2021 pod súpisovou položkou majetku por. č. 13 - prostredníctvom ponukového konania
zorganizovaného správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za podmienok a v znení, ako
bol predložený predsedovi veriteľského výboru listom správcu zo dňa 29.11.2021, sp. zn. 9K/5/2019
S1436.“
K bodu 3): Záver:
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný
a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 10.12.2021
Za predsedu veriteľského výboru Úpadcu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
prostredníctvom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

JUDr. Katarína Pacachová, LL.M.

JUDr. Jana Šumichrastová

Manažér tímu

Právnik tímu

Právne vymáhanie úverov SK

Právne vymáhanie úverov SK

K000730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Muráriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 2811/51, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Kováčik, správca dlžníka: Emília Muráriková, nar. 25.03.1961, Severná 2811/51, 010 01 Žilina týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 2OdK/136/2021, že v súlade s ustanovením §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do 15:00 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Martin Kováčik, správca
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K000731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Muráriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 2811/51, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/136/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/136/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Číslo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 2316 0818
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Informácia pre príjemcu: spisová značka konania

V zmysle § 32 ods. 7 ZoKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZoKR: 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.

K000732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janitová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Helčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/137/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/137/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Veronika Janitová, nar. 30.03.1980, trvale bytom Vyšný Kelčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
korešpondenčná adresa: Štefunkova 7, 821 03 Bratislava oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
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mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K000733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janitová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Helčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/137/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/137/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka Veronika Janitová, nar. 30.03.1980, trvale bytom Vyšný Kelčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
korešpondenčná adresa: Štefunkova 7, 821 03 Bratislava,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení́ s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý́ možno zloziť̌ 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 popretá́, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR.
Túto kauciu možno zložiť na:
účet č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263
banka: mBank, S.A. pobočka zahr. banky
Swift kód (BIC): BREXSKBX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 59
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Eva Luticová, správca

K000734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janitová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Helčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/137/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/137/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 je správca dlžníka
Veronika Janitová, nar. 30.03.1980, trvale bytom Vyšný Kelčov 621, 023 55 Vysoká nad Kysucou,
korešpondenčná adresa: Štefunkova 7, 821 03 Bratislava, (ďalej len "dlžník"), povinný oznámiť zahraničným
veriteľom, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 20.12.2021, sp. zn.
9OdK/137/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 248/2021, dňa 28.12.2021 vyhlásený́ konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva Luticová, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika, značka správcu: S1774 (ďalej len „správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20 May 2015, the
bankruptcy trustee of debtor Veronika Janitová, born on 30.03.1980, permanent residence at Vyšný Kelčov 621,
023 55 Vysoká nad Kysucou, address for correspondence: Štefunkova 7, 821 03 Bratislava, (hereinafter referred
to as the „debtor“), shall inform foreign creditors that by the decision of the District Court Žilina of 20 December
2021, ref. No.9OdK/137/2021 published in the Commercial report No. 248/2021 of 28 December 2021 the
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bankruptcy of the debtor was declared and as the trustee of the debtor JUDr. Eva Luticová, with seat at
Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovak Republic, ref. No. of trustee: S1774 was appointed (hereinafter
referred to as the „trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) uznesenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia 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 shall be considered as declared by publishing of court decision on bankruptcy declaration in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of court decision the day following the day after the
publishing of the court decision in the Commercial report shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended; hereinafter referred as „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 ZKR 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 trustee publish
information on the intention to prepare the assets allocation. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
and 31 bra shall apply mutatis mutandis. The secured creditor of home loan shall be entitled to submit the
application only should the receivable from the home loan be due or should the secured creditor which security
right is in order earlier apply; the trustee shall inform the secured creditor of home loan thereon 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 bude jeho pohľadávka pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor of the receivable against a person other than the debtor shall be entitled to submit the application,
should the receivable be secured by the security right related to the assets of the debtor. Such creditor shall be
satisfied in bankruptcy only from the yield obtained by the realization of asset which secures its receivable,
however the creditor shall exercise the voting rights at the meeting of creditors only in the extent to which its
receivable is likely to be satisfied from the asset, which secures this 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 and it shall be delivered to the trustee in the
basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration. Should the creditor deliver the application to
the trustee later, the application shall be considered as submitted, but the creditor shall not be entitled to exercise
the voting rights. The registration of such receivable into the list of the receivables shall be published by the
trustee in the Commercial report stating the creditor and the registered amount. The delivery of the application to
the trustee shall have the same legal effect for limitation period and for the cessation of the rights as the right
assertion in the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
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identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted in a pre-printed form and shall include basic requirements, otherwise shall not
be considered as submitted. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence of
the creditor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name,
surname and residence of the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from
the business name, identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural
person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal
entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount
of the receivable, 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).
Each secured receivable shall be submitted by individual application specifying the secured amount, type, order,
subject and legal basis 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).
The total amount of the receivable shall be divided in the application into the principal and ancillaries, whereas the
ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 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. Should the receivable not be submitted in euro, the amount of the
receivable shall be determined by the trustee conversion according to the exchange rate determined and
published by the European Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic on the day of the
bankruptcy declaration. Should the receivable be submitted in currency which is not determined by the European
Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic, the 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).
The application shall be attached with the documentation proving stated facts. The creditor which is the
accounting unit shall state in the application whether the receivable is recognized in its accountancy and in what
extent, or the reasons, why the receivable is not recognized in its accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, je povinný
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, 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 which receivable was not lodged and which security right burdens the debtor asset, shall be
obliged to inform the trustee, without undue delay after the creditor should have had, with professional care, the
knowledge on the bankruptcy declaration, on the amount of secured receivable, which might be satisfied with the
secured asset. The secured creditor shall be responsible for accurate information. The trustee shall assess such
burdens upon information provided by the secured creditor (§ 167k sec. 8 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing 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 shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 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 lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa ZKR (§ 204 písm. g) ZKR).
Generally binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall provide standards
of pre-printed forms for application’s submission and standards of other specific pre-printed forms according to
BRA (§ 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 pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
“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 čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
May 2015.
Námestovo, 03.01.2022
JUDr. Eva Luticová, správca/trustee
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K000735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karvaša a Bláhovca 743, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 807 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2013 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu STAX, s.r.o., so sídlom Karvaša a Bláhovca č.
743 Vrútky, IČO: 35 807 024 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej postaty o novú súpisovú zložku:
Peňažná pohľadávka z titulu nároku na náhradu škody konateľa úpadcu Ing. Alojza Staroveckého formou zrážky z
dôchodku za mesiace január 2021 až december 2021 v celkovej výške: 11.738,37€
V Dolnom Kubíne dňa 31.12.2021

JUDr.Ea Plichtová PhD., správca

K000736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Szoboszlai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätojánska ul. 3127/12, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9K/9/2021 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/9/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihláška pohľadávky: prihláška nezabezpečenej pohľadávky zo dňa 20.12.2021, prihlásená suma 16,50 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K000737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongilaj Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka -, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/16/2021 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Mário Bongilaj, nar. 30.10.1984, trvale bytom mesto Turzovka, 023 54
Turzovka, adresa na doručovanie: Predmier 22, 023 54 Turzovka, (do 12.04.2016 podnikajúci pod obchodným
menom Mário Bongilaj, s miestom podnikania 023 54 Turzovka, IČO: 48 029 041) (ďalej len „dlžník“), týmto v
zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K000738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongilajová Anabela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka -, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1992
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/16/2021 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Anabela Bongilajová, narodená: 31.01.1992, bytom: Turzovka, 023 54
Turzovka, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K000739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubík Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 120 / 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/74/2020 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/74/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Jakubík Ľuboš, nar. 18.03.1961, bytom 1. mája 120/67,
Kysucké Nové Mesto zverejňuje súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nasledovne:
1 Nehnuteľný majetok:
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Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1547 pre kat. úz. Kysucké Nové Mesto, obec: Kysucké Nové Mesto - stavba rodinný dom súp. č. 120 postavený na parcele CKN 291/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 (
právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba, je evidovaný na LV 8397 pre kat. úz. Kysucké Nové Mesto ), so
spoluvlastníckym podielom 1/8 v pomere k celku
súpisový hodnota: 30.000 EUR
poznámka: majetok je aktuálne evidovaný v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo podielového spoluvlastníka
Jozef Jakubík, nar. 12.11.1959, bytom Nábrežná 845/17A, Kysucké Nové Mesto, ktorý ho nadobudol na základe
neúčinneho právneho úkonu - Darovacej zmluvy zo dňa 24.07.2020, vklad povolený pod V1342/2020. Na základe
dohody podielových spoluvlastníkov dlžník užíva v rodinnom dome bytovú jednotku s počtom izieb 2, na prízemí
rodinného domu.
dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu
dátum zapísania: 03.01.2022
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K000740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brnušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4649/31, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/319/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/319/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 3/2021
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov)
Dražobník: Dražby realít, s.r.o., Tri Vody I. č. 28 900 45 Malinovo, IČO: 46 642 293, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka číslo 81016/B, štatutárny orgán – konateľ Mgr. Sidónia
Dudáková Mobil: +421 948 167 168, e-mail: info@drazbyrealit.sk
Navrhovateľ dražby: JUDr. Veronika Kacová, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika,
zapísaná
v zozname
správcov
vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1958, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Brnušák, dátum narodenia: 27.05.1981, trvale bytom č.
293, 027 13 Suchá Hora
Miesto konania dražby: Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín, 2. poschodie, malá zasadacia miestnosť
Dátum konania dražby: 28.01.2022
Čas otvorenia dražby: 11:30 hod.
Čas otvorenia dražby pre účastníkov: 11:00 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť: 11:20 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť (§ 11 ods. 7 Zákona o DD); vstupné vo výške 3,32 € /1 osoba
Kolo dražby: Prvé kolo dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet dražby:
Predmetom dražby je:
- nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva číslo 684, Okresným úradom Tvrdošín, katastrálny odbor, okres:
Tvrdošín, obec: Suchá Hora, katastrálne územie: Suchá Hora, a to:
rodinný dom so súpisným číslom 121, postavený na parcele číslo 254.
Predmet dražby sa draží spolu s príslušenstvom tak ako stojí a leží.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Pozemok pod stavbou rodinným domom so súpisným číslom 121 NIE JE predmetom dražby.
OPIS PREDMETU DRAŽBY:
Popis stavby
Rodinný dom súp.č. 121 stojí na pozemku C KN par.č. 254 v k.ú. Suchá Hora v obci Suchá Hora v uličnej
zástavbe rodinných domov. Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba súpisné číslo 121, nie je evidovaný na
liste vlastníctva. Dom je murovaný s dvoma nadzemnými podlažiami, v súčasnosti odpojený od elektrickej energie
a verejného vodovodu. Kanalizácia je napojená na žumpu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom bol
postavený podľa potvrdenia obce okolo roku 1974. V prvom nadzemnom podlaží je chodba, schodište, letná
kuchyňa, práčovňa, garáž, izba. V druhom nadzemnom podlaží je chodba, schodište, kuchyňa, špajza, kúpeľňa,
WC a tri izby.
OPIS STAVU PREDMETU DRAŽBY:
Rodinný dom nie je dokončený. Nie je osadené zariadenie kuchyne v obidvoch podlažiach, kúpeľne v druhom
podlaží, nie sú zhotovené všetky omietky. V súčasnosti nie je obývaný.
Riziká s užívaním nehnuteľnosti:
Nezistené.
PRÁVA A ZÁVÄZKY VIAZNUCE NA PREDMETE DRAŽBY:
V časti poznámky
Správca - JUDr. Veronika Radová, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín - Návrh na zápis poznámky P 10/2020
zo dňa 21.02.2020 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: Marián Brnušák, nar. 27.05.1981, trvale bytom
Nábrežná 4649/31, 940 02 Nové Zámky, na základe Uznesenia Okresného súdu v Žiline pod sp. zn.
2OdK/319/2019 , právoplatné 07.12.2019 na rodinný dom č.s. 121 postavený na pozemku C-KN parc.č. 25428/20
V časti C: Ťarchy
Bez zápisu.
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa Znaleckého posudku č. 282/2021 zo dňa 02.12.2021, ktorý
vypracoval Ing. Marián Pilka, zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pod
evidenčným číslom 912740.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku: 38.000,-€
Najnižšie podanie: 38.000,-€ (slovom: tridsaťosemtisíc eur)
Minimálne prihodenie: 200,-€ (slovom: dvesto eur).
Dražobná zábezpeka: 11.000,-€ (slovom: jedenásťtisíc eur)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi:
·
·
·
·

bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo v tvare IBAN: SK70 1100 0000 0029
2087 5175, BIC: TATRSKBX, vedený v Tatra banke, a. s., s variabilným symbolom 32021, názov účtu:
Dražby realít s.r.o.
v hotovosti do pokladne dražobníka v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby,
bankovou zárukou,
notárskou úschovou.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky je:
·
·
·
·

originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka,
hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
originál alebo overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky,
originál alebo overená fotokópia dokladu preukazujúceho zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej
úschovy.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo listinu
preukazujúcu vystavenie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od
dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15, slovom: pätnásť dní odo dňa
skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka číslo IBAN: SK70 1100 0000 0029 2087 5175, vedený v
Tatra banke, a. s., s variabilným symbolom 32021. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640 EUR,
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka
vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Obhliadka predmetu dražby:
1. termín: 08.01.2022 o 12:00 hod.
2. termín: 22.01.2022 o 12:00 hod.
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Miesto obhliadky: č. d. 121, 027 13 Suchá Hora
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: +421 948 167 168, Po-Pi,
8:00-16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník
predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených
termínoch.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Ak
uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa
do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto
registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska
zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.
Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Notársky úrad JUDr. Jarmila Kováčová, Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra
Poučenie:
1. V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd,
aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu
dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len
tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2
zákona o dobrovoľných dražbách.
4. Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo,
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr
do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR.

K000741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Lány
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/137/2021 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/137/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Pavol Lány, nar. 18.11.1989, trvale bytom mesto Martin, 036 01
Martin, podnikajúceho pod obchodným menom: Pavol Lány, S. Majerníka 4672/9, 036 01 Martin, IČO: 45 712
964, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 07,00 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod. do
14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K000742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Lány
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/137/2021 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/137/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Pavol Lány, nar. 18.11.1989, trvale bytom mesto Martin, 036 01
Martin, podnikajúceho pod obchodným menom: Pavol Lány, S. Majerníka 4672/9, 036 01 Martin, IČO: 45 712
964, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350
EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:
Peňažný ústav: mBank S.A.
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IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255
Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
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.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K000743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Vojtech Zubaj-Vojstav, STAVEBNÁ OBCHODNÁ
ČINNOSŤ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 856 358
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/ 2011 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr.Eva Plichtová PhD., správca úpadcu Vojtech Zubaj-Vojstav, STAVEBNÁ OBCHODNÁ ČINNOSŤ, Múrna
890, 036 02 Važec, IČO: 10 856 358 zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej postaty o novú súpisovú zložku:
Peňažná pohľadávka - príjmy úpadcu podľa § 67 v nadväznosti na § 72ods.2 ZoKR - zrážkami z dôchodku v
rozsahu v akom môžu byť postihnuté exekúciou, za obdobie rokov 2017 do 31.12.2021 v celkovej výške
2.005,41€.
V Dolnom Kubíne dňa 31.12.2021
správca

JUDr. Eva Plichtová PhD.,

K000744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirbusová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalajová 1428/1D, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/979/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/979/2019
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.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Žaneta Cirbusová, nar. 23.12.1975, trvale bytom Kalajová 1428/1D,
986 01 Fiľakovo, obchodné meno - Žaneta Cirbusová, s miestom podnikania Kalajová 1428/1D, 986 01
Fiľakovo, IČO: 37753711 týmto o z n a m u j e, že dňa 21.12.2021 došlo k splneniu rozvrhu výťažku, a to
vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 167u
ods. 2 ZKR.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR o z n a m u j e,
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že konkurzvyhlásený na majetok dlžníka Žaneta Cirbusová, nar. 23.12.1975, trvale bytom Kalajová 1428/1D,
986 01 Fiľakovo, obchodné meno - Žaneta Cirbusová, s miestom podnikania Kalajová 1428/1D, 986 01
Fiľakovo, IČO: 37753711 sa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Žaneta Cirbusová, nar. 23.12.1975, trvale
bytom Kalajová 1428/1D, 986 01 Fiľakovo, obchodné meno - Žaneta Cirbusová, s miestom podnikania
Kalajová 1428/1D, 986 01 Fiľakovo, IČO: 37753711 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa z r u š u j e.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K000745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Hybská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/341/2021S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/341/2021
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. Zuzana
Šimová ,PhD., LL.M. ,správca dlžníka : Mária Hybská, nar. 05.03.1969, bytom Družstevná 354/29, 962 63
Pliešovce oznamuje, že ku dňu 03.01.2022 bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Hybská,
nar. 05.03.1969, bytom Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce , v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Mária Hybská, nar. 05.03.1969, bytom
Družstevná 354/29, 962 63 Pliešovce, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M., správca
Dňa 03.01.2022

K000746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/187/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/187/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marek Bartoš, nar. 19.07.1985, trvale
bytom Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K000747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenč 15, 985 32 Trenč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1975
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/326/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/326/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka – Vlastimil Oláh, nar. 05.11.1975, trvale bytom
Trenč 15, 985 32 Trenč (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvorí motorové vozidlo, ktoré je uvedené v Súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č.
1:
Majetok - hnuteľná vec
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

Zápis do súpisu
Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Opis súpisovej zložky majetku

*hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo - ŠKODA FABIA
,6Y SEAWYX01FM5/-/- EČ: LC624DF, VIN:
TMBPW16Y033741946, približný rok výroby: 1999, stav
vozidla: v premávke vozidlo sa nachádza na adrese: Trenč
15, 985 32 Veľká nad Ipľom
* po zverejnení Súpisu všeobecnej podstaty dlžník
kontaktoval správcu za účelom oznámenia že nehnuteľnosť
- rodinný dom v Trenči 15 zasiahol požiar. Pri likvidovaní
požiaru príslušníkmi HaZZ bol zničený hnuteľný majetok
nachádzajúci sa v uvedenej nehnuteľnosti, z dôvodu
ktorého dlžník nemá od motorového vozidla doklady ani
kľúče.

1/1

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

2.12.2021 § 167h ZKR

300 €

SPOLU:

300 €

(ďalej aj ako „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 235/2021 zo dňa 08.12.2021.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod č. 1.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 4OdK/326/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade,
ak záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať:
„Konkurz 4OdK/326/2021 – záväzná ponuka – neotvárať“. Zároveň musí byť podpísaná
kvalifikovaným elektronický podpisom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku s tým, že posledným pre doručenie
záväznej ponuky je desiaty pracovný deň do 15:00 hod. tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po
tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu vrátane DPH,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom a vo vzťahu k Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá
ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý́ záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. 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: Vlastimil Olah – 4OdK/326/2021 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 predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082
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. Náklady súvisiace s prevodom
Majetku znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 10 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 zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi
záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania.
Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej
ponúkať na predaj.
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.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
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K000748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bezányi Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebušovce 40, 991 27 Trebušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/374/2021 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/374/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota
Popis

Suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K000749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Zvolen 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/347/2021 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/347/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka : Štefan
Gašpar, nar. 28.01.1997, trvale bytom mesto Zvolen, 960 01 Zvolen v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku zapísaného do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 232/2021 zo
dňa 03.12.2021.
P.č. Druh
1
Osobné motorové vozidlo
2
Osobné motorové vozidlo

Typ
ŠKODA OCTAVIA
Renault CLIO THALIA

VIN
TMBZZZ1U7X2222665
VF1LB030524462549

EČ
Rok výroby Umiestnenie Súpisová hodnota
ZV583EK 1999
Zvolen
750,00 €
LC135BU 2001
Zvolen
300,00 €

Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „5OdK/347/2021 ponukové konanie GAŠPAR“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, kópiu dokladu totožnosti.
Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, číslo účtu IBAN : SK34 1111 0000 0013 4003 3161.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne vo výške 50%
súpisovej hodnoty, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K000750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1996
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, zn. správcu: S
1590, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Bartoš, nar. 21.08.1996, bytom Dolná Môlča 118, 974 01
Môlča, podnikajúci pod obchodným menom Ján Bartoš, s miestom podnikania Dolná Môlča 118, 974 01
Môlča, IČO: 51 122 987, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica,
počas stránkových hodín v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk. Advisors k.s.
Advisors k.s.
JUDr. Pavel Škoda, komplementár, správca

K000751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1996
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Advisors k.s., so sídlom Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Bartoš, nar. 21.08.1996, bytom Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča,
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podnikajúci pod obchodným menom Ján Bartoš, s miestom podnikania Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča,
IČO: 51 122 987 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006. Kaucia sa skladá vo
výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 5OdK/66/2021 - kaucia na
popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Advisors k.s., správca
JUDr. Pavel Škoda, komplementár

K000752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Zubáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 540/2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/363/2021 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/363/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Lenka Zubáková, nar.
23.05.1989, trvale bytom SNP 540/2, 050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným menom: Lenka Zubáková, s
miestom podnikania SNP 540/2, 050 01 Revúca, IČO: 43 843 972, týmto v súlade s § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu
03.01.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkového položky.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K000753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goral Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 330 / 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/291/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/291/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj hnuteľné veci dlžníka. samostatne, a to:
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Por. Druh
Popis hnuteľnej veci
č.
hnuteľnej veci
1.
2.

Motorové
vozidlo
Motorové
vozidlo

Hodnota v
€

Volkswagen Golf, VIN: WVWZZZ1JZWP029783, ev. č.: ZH259AV, rok výroby 2006, farba modrá metalíza,
400,najazdené cca 350.000 km, neprešlo EK ani STK, chýba katalyzátor, poškodená náprava
Volkswagen Passat, VIN: WVWZZZ3BZ1E310041, ev. č.: ZH359CB, rok výroby 2001, farba zelená
500,metalíza tmavá, najazdené 280.300 km, motor sa prehrieva, prehrdzavené

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kancelaria@dusanpaulik.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/291/2021, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom a (b)
vyhlásenie, že zaplatia všetky potrebné poplatky za zmenu vlastníka a držiteľa vyššie uvedeného vozidla
v evidencii vozidiel.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K000754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RoPe olive s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 2571/43 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 889 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5K/4/2021 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5K/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok
úpadcu RoPe olive s.r.o., so sídlom A. Hlinku 2571/43, 960 01 Zvolen, IČO : 51 889 617, č.k. 5K/4/2021, v súlade
s § 106h v nadväznosti na § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty.
Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2021 zo dňa 21.10.2021. Majetok v celkovej
súpisovej hodnote 1 890,00 € bez DPH je speňažovaný ako celok.
P.č. Popis

Cena za ks (bez

Množstvo (ks)

Cena celkom (bez

Stav

Umiestnenie
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DPH)
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Množstvo (ks)

DPH)

Stav

1

Regál (60 cm – úzky) 50,00 €

10

500,00 €

používané

2

Regál (80 cm – široký) 70,00 €

1

70,00 €

používané

3

Stôl barový

60,00 €

1

60,00 €

používané

4

Stoličky barové

40,00 €

2

80,00 €

používané

5

Stôl jedálenský 60x60 50,00 €

6

300,00 €

používané

6

Stoličky jedálenské

30,00 €

16

480,00 €

používané

7

Predajný pult s
vitrínou

400,00 €

1

400,00 €

používané

CELKOM :

1 890,00 €

Deň vydania: 07.01.2022
Umiestnenie
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica
Prevádzka,
Bystrica

Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská
Na Troskách, Banská

Podmienky III. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „5K/4/2021 - ponukové
konanie RoPe s.r.o. - zariadenie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať návrh cenovej ponuky, pri právnických osobách a fyzických
osobách – podnikateľoch presné identifikačné údaje v súlade s ich registráciou v príslušnom registri. K ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický a mailový kontakt. Na
obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na konkurzný účet. Účet je vedený v ČSOB a.s., číslo účtu IBAN : SK50 7500 0000 0040 2630 4537.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou za majetok ako celok, ktorá
bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Ing. Jozef Oravec, správca

K000755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Milota
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 1738 / 14, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1975
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/159/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/159/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 07.01.2022

4OdK/159/2021
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
V zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 37 nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladám doplnenie súpisu majetku úpadcu Milota Bartošová, nar. 14.06.1975, trvale
bytom Sadová 1738/14, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika:
A. Nehnuteľnosti – parcela reg. „C“, číslo LV 50, k. ú. Veľká Lúka, obec Veľká Lúka
Číslo Hlavná kategória Názov

Súpisová
/EUR/

hodnota
Stav

1

nehnuteľnosti

Zastavaná plocha a nádvorie 250

Spoluvlastnícky podiel Číslo LV Detaily
Číslo parcely: 93/1
Zisťované 1/8
50
Výmera: 330 m2

2

nehnuteľnosti

Rodinný dom so súp. č. 1313 800

Zisťované 1/8

50

Číslo parcely: 93/1,
Výmera: m2

Bratislava, 03.01.2022
KRIVANKON, k.s.
Správca S1704

K000756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízer Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májového povstania českého ľudu 2166 / 6, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1964
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/206/2021 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/206/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 3. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku dlžníka podľa §
167p ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/206/2021 zo dňa 19.07.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku 142/2021 vydanom dňa 26.07.2021 pod zn. K036319 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ondrej Fízer, nar. 13.04.1964, trvale bytom Májového povstania českého ľudu 2166/6, 977 03
Brezno, podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Fízer, s miestom podnikania Májového povstania
českého ľudu 2166/6, 977 03 Brezno, IČO: 43 521 291 a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená
spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu
S1704.

Správca týmto vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí nasledovná hnuteľná vec:
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motorové vozidlo AUDI A3, VIN: WAUZZZ8L12A042753 farba: modrá metalíza - je zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 196/2021 dňa 12.10.2021 pod zn. K053310 a vedený
pod súpisovým číslom 1 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č.
665/2005 Z. z.“
(ďalej len ako „Motorové vozidlo“).
Hnuteľná vec sa nachádza u Úpadcu.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie motorového vozidla za nasledovných
podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Ondrej Fízer – motorové
vozidlo“ najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže
podať len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej
kúpnej ceny na účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky
boli pripísané na účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia
finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu
z príslušného kola verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka
alebo jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane
ponúknutia ceny za Majetok predstavujúcej najmenej 1.500,00 Eur)
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c.

ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „Motorové vozidlo“ s odkazom na oznámenie o príslušnom kole
ponukového konania),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za motorové vozidlo,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·
·
·
·
·

Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového
konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky
v Obchodnom vestníku.
Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 10 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového
konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Prevod vlastníctva motorového vozidla na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy,
pričom kupujúci nadobudne motorové vozidlo „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 03.01.2021
KRIVANKON k.s.
správca

K000757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zavadilová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/186/2021 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/186/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní č.k. 5OdK/186/2021 vyhlásenom na
majetok dlžníka : Anna Zavadilová, nar. 27.07.1954, trvale bytom Obecný úrad Nové Hony 13, 985 42 Veľké
Dravce vyhlasuje podľa ustanovení § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľností zapísaných do všeobecnej
podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2021 zo dňa 09.09.2021.
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Špecifikácia majetku :
Katastrálne územie
Východná

Hybe

LV
2303

3612

Parc. č.
4461
7305
7306

výmera
1430
1918
1148

druh pozemku
orná pôda
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty

spoluvlastnícky podiel
1/8
1/8
1/8

4531/101
4531/102
4531/103
4532/1
4533/1

161
570
12
823
643

trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty

521/327330
521/327330
521/327330
521/327330
521/327330

súpisová hodnota
500,00 €

150,00 €

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „5OdK/186/2021 ZAVADILOVÁ ponukové konanie“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.
3. K ponuke záujemca priloží vyhlásenie, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ
ponúkaného majetku uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňažovania a to hlavne náklady
spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.
4. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
5. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Účet je vedený v Prima banka Slovensko, a.s. IBAN SK73 5600 0000 0063 6041
4001.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
8. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo
výške 100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky
podmienky ponukového konania.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Ing. Jozef Oravec, správca

K000758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živner Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revúca 1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1990
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/408/2021 S1704
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/408/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Matej Živner, nar. 22.02.1990, trvale bytom Prvého Slovenského Gymnázia 534/10, 050 01 Revúca,
(ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 5OdK/408/2021, že
bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN: SK87
1100 0000 0029 2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Bratislave, dňa 03.01.2022
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K000759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 104, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/287/2021 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/287/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka : Rudolf Oláh, nar. 24.
04. 1978, trvale bytom Malé Zlievce 104, 991 22 Malé Zlievce v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
zapísaného do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 238/2021 zo dňa
13.12.2021.
P.č. Druh
1
Osobné motorové vozidlo

Typ
ŠKODA OCTAVIA

VIN
TMBDN11U732715926

EČ
Rok výroby Umiestnenie Súpisová hodnota
VK660CJ 2002
Malé Zlievce 750,00 €

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „2OdK/287/2021 ponukové konanie OLÁH“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Na
obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, kópiu dokladu totožnosti.
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 obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, číslo účtu IBAN : SK73 5600 0000 0063 6041 4001.
5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 5 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne vo výške 100%
súpisovej hodnoty, ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Ing. Jozef Oravec, správca

K000760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/477/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/477/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka : Štefan Rafael, nar.
13.12.1974, trvale bytom Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, obchodné meno: Štefan Rafael,
miesto podnikania Š. Moyzesa 27/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41 375 335, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/477/2021 zo dňa 16.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 date 20th May 2015, as the trustee of the
debtor : Štefan Rafael, date brith 13h of december 1974, adresse: Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka
pod Brehmi, firm. Štefan Rafael, Š. Moyzesa 27/12, 965 01 Žiar nad Hronom, No. 41375335, inform that by
the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/477/2021 dated on 16th of december 2021
the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 250/2021 dňa
30.12.2021.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 250/2021 on
30th of december 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).
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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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: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, 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: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
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 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,
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 necessary
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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
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. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee

K000761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/477/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/477/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/477/2021,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 250/2021 dňa 30.12.2021, na majetok dlžníka: Štefan Rafael, nar.
13.12.1974, trvale bytom Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, obchodné meno : Štefan Rafael,
miesto podnikania : Š. Moyzesa 27/112, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41 375335, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v pracovných dňoch, v
čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel. č. 0905
613 262.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K000762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vítek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/75/2021S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/75/2021
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci sp. zn. 4OdK/75/2021 dlžníka : Miroslav Vítek, nar. 25.06.1968, bytom 97401 Banská
Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Vítek, Karpatská 4, 97401 Banská Bystrica, IČO:
32004338, bol po speňažení majetku dlžníka spracovaný rozvrh výťažku z majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty. Bezodkladne po vypracovaní rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bola suma výťažku v zmysle
predmetného rozvrhu vyplatená veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozvrh obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.
I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 4OdK/75/2021 zo dňa 21.04.2021 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka. Následne bol vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty zapísané tieto
zložky:
Súpisová zložka I.
Nehnuteľnosti vedené v k.ú. Heľpa, obec Heľpa, okres Brezno, zapísané na :
-

LV č. 997 parcela EKN parc.č. 13/2 orná pôda o výmere 333m2 v podiele 7/96, t.j. 24m2

-

LV č. 1463 parcela EKN parc.č. 1962 orná pôda o výmere 3399m2 v podiele 7/96, t.j.248m2,

-

LV č. 2127 parcela EKN parc.č. 1207 orná pôda o výmere 1997m2 v podiele 7/96, t.j.146m2,

LV č. 2128 parcely EKN parc.č. 2007 orná pôda o výmere 3066m2, parc.č. 2964 orná pôda o výmere
1208m2, parc.č. 2965 orná pôda o výmere 1786m2, parc.č. 3312 orná pôda o výmere 1832m2 v podiele 7/96, t.j.
575m2,
-

LV č. 2129 parcela EKN parc.č. 1925 orná pôda o výmere 2193m2 v podiele 7/96 , t.j. 160m2,

-

LV č. 2130 parcela EKN parc.č. 1959 orná pôda o výmere 2406m2 v podiele 7/96, t.j. 175m2,

LV č. 2131 parcely EKN parc.č. 907 orná pôda o výmere 592m2, parc.č. 2156 orná pôda o výmere
4250m2, parc.č. 4695 orná pôda o výmere 3575 m2 v podiele 7/96, t.j. 614m2,
-

LV č. 2132 parcela EKN parc.č. 3311 orná pôda o výmere 1832m2 v podiele 7/96, t.j. 134m2,

-

LV č. 2133 parcela EKN parc.č. 2677 orná pôda o výmere 1888m2 v podiele 7/96, t.j. 138m2

LV č. 2223 parcely EKN parc.č. 3072 orná pôda o výmere 1046m2, parc.č. 3364 orná pôda o výmere 1949
m2 v podiele 1/32, t.j. 94m2,
-

LV č. 2224 parcela EKN parc.č. 3065 orná pôda o výmere 2588m2 v podiele 1/32, t.j. 81m2,

LV č. 2225 parcela EKN parc.č. 2502 orná pôda o výmere 1538m2, parc. 2603 orná pôda o výmere
3574m2 v podiele 1/32, t.j. 160m2
Správca vyššie uvedené nehnuteľnosti speňažil v zmysle § 167p na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 15.12.2021 za
celkovú kúpnu cenu 409,-EUR .
Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) výťažok zo speňaženia súp. zložky I.

409,-EUR

Výťažok zo speňaženia spolu:

409,-EUR

B) Výdavky tvorili:
·
·

náklady na vedenie kancelárie( § 24b písm.e)) ( 6x 30,-EUR) 180,-EUR
overenie podpisov na Kúpnych zmluvách ( 1x 5,26)
5,26EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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________________________________________________________________________
Spolu:

185,26EUR

C) Súdny poplatok

0,50 EUR

D) Odmena správcu zo speňaženia ( § 22 ods.1 písm.c))

31,24 EUR

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku.
s.zl.:

Názov:

výťažok:

PPP+súd.popl.:

odm. správcu:
v%

Výťažok zo speňaženia

Spolu

409,- €

185,26 € +0,50€

409,- €

14%

v€
31,24€

185,76 €

31,24 €

Na rozdelenie pre veriteľov zostáva čiastka 192,-EUR.
V konkurze si svoje pohľadávky prihlásili 7 veritelia s celkovou výškou prihlásených pohľadávok
42.424,33 EUR a z toho bolo uznaných, resp. zistených pohľadávok vo výške 42.424,33 EUR.
II. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé súpisové zložky majetku, ku ktorým sú priradené výťažky získané
speňažením a pomerná časť pohľadávok proti podstate (PPP) vrátane odmeny správcu, ktorá sa vzťahuje k týmto
súpisovým zložkám. Odmena správcu bola počítaná v súlade s vyhl.č. 665/2005 Z. z. a spolu predstavuje sumu
31,24 EUR. Zoznam PPP sa nachádza v správcovskom spise. V poslednom stĺpci je vypočítaný výťažok, ktorý
vznikol ako rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia a priradenými pohľadávkami proti podstate vrátane odmeny
správcu.
s.zl.:
Názov:
výťažku €:

výťažok:

PPP+súd. popl.+odmena:

výsl. suma

Výťažok zo speňaženia
nehnuteľných vecí
Spolu:
€

409,-€

185,26+0,50+31,24€
409,-

€

217,-

192,- €
€

192,-

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 192,- EUR.
V poslednej tabuľke je uvedené označenie veriteľa, výška zistenej pohľadávky, zistené poradie, v poslednom
stĺpci je uvedená suma, v akej bude uspokojený každý veriteľ v konečnom rozvrhu.
Konečný rozvrh

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

Zistená
pohľadávka
1. Dobríková Lenka, Podjavorinskej 20, 97406 Banská Bystrica
24.733,63EUR
2. EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85101 Bratislava, IČO: 35724803 3.989,85EUR
Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská 751,01EUR
3. Bystrica, IČO: 00313271

Deň vydania: 07.01.2022
Zistené
poradie
E
E
E

Uspokojenie
veriteľov
111,94 EUR
18,06 EUR
3,40 EUR

4.759,57EUR

E

21,54 EUR

3.933,14EUR

E

SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00215759
3.042,83EUR

E

Spolu:

E

Ostrolucký Martin, Veľké Hoste 130
4. POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava, IČO: 35807598
17,80 EUR
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava , IČO: 35792752
5.
13,77 EUR

6.
7.

5,49 EUR

1.214,3EUR
192,-EUR
42.424,33
EUR

Dňa 31.12.2021

JUDr. Zuzana Šimová, PhD., LL.M. správca

K000763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrotová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Pršany 36, 974 05 Horné Pršany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/159/2021 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/159/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Veronika Dobrotová, nar. 13.09.1991, trvale bytom Horné Pršany 36, 974 05
Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
LexCreditor k.s.

K000764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/477/2021 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/477/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Cibulová, so sídlom kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka, Štefan Rafael,
nar. 13.12.1974, trvale bytom Lehôtka pod Brehmi 82, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, obchodné meno: Štefan
Rafael, miesto podnikania Š. Moyzesa 27/12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 41 375 335, podľa ust. § 167l ods. 5
a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: Štefan Rafael, kaucia
popretia pohľadávky 2OdK/477/2021
Poučenie:
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, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania o
určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

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

K000765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Csocso
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 373/11, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1968
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/368/2021 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/368/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Obchodná spoločnosť TPS Trustees k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
52 616 452, značka správcu S1969, správca konkurznej podstaty dlžníka: Slavomír Csocso, nar. 08.07.1968,
trvale bytom Tomášikova 373/11, 049 16 Jelšava, sp. zn. 2OdK/368/2021, 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 zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu
speňažovaný, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 323, kat. územie: Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca v podiele
7/16, na ktoré si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 323, kat. územie: Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2
LV Okres, Obec, Kat. územie
596
1
692
Zastavaná plocha a nádvorie
2
693
3
694
Stavby:
P.č. Popis Stavby
4
Rodinný dom
Súpisová hodnota

Záhrada
Záhrada

107
267

Súpisné číslo
373

Ulica Parc. číslo
692

323 Revúca, Jelšava, Jelšava

Spoluvl. podiel Hodnota v €

7/16

10.000,00 €

10.000,00 €

Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Správca týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov na
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že niektorý veriteľ má záujem o vypracovanie znaleckého posudku,
môže zložiť preddavok na úhradu znaleckého posudku vo výške 250 Eur na účet č. SK22 1100 0000 0029 4807
7458, VS: 3682021, poznámka: "preddavok na ZP"
TPS Trustees k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Michal Tomášik, komplementár, správca

K000766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
zverejňuje oznámenie o doplnení súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa lime finance, a.s., so sídlom
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159, poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 701, súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 206/2021 zo dňa 26.10.2021 (K056678) o nasledovné súpisové
zložky majetku:
Pohľadávky:
Meno
a
Dlžník - ulica, Dlžník - Dlžník - Dlžník - Dlžník
priezvisko/
číslo
mesto PSČ
Štát
IČO
názov dlžníka
GS
s.r.o.

Technik Môťovská
cesta 276

Zvolen 96001

SR

BUČINA
Lučenecká
ZVOLEN, a.s. cesta 2266/6

Zvolen 96001

SR

BUČINA
Lučenecká
ZVOLEN, a.s. cesta 2266/6

Zvolen 96001

SR

GS
s.r.o.

Zvolen 96001

SR

BUČINA
Lučenecká
ZVOLEN, a.s. cesta 2266/6

Zvolen 96001

SR

GS
s.r.o.

Zvolen 96001

SR

Technik Môťovská
cesta 276

Technik Môťovská
cesta 276

Súpisová
- Výška
Právny dôvod Faktúra
Mena
Splatnosť hodnota v
pohľadávky
vzniku
č.
EUR
Prenájom
2 656,66
47551704 2 656,66 EUR EUR priestorov
2021102 17.11.2021
EUR
10/2021
Prenájom
nebytových
36029815 120,00 EUR EUR
2021100 17.11.2021 120,00 EUR
priestorov
11/2021
Prenájom
nebytových
36029815 120,00 EUR EUR
2021104 15.12.2021 120,00 EUR
priestorov
12/2021
Prenájom
2 656,66
47551704 2 656,66 EUR EUR priestorov
2021105 15.12.2021
EUR
11/2021
Prenájom
nebytových
36029815 120,00 EUR EUR
2022001 18.01.2022 120,00 EUR
priestorov
01/2022
Prenájom
2 656,66
47551704 2 656,66 EUR EUR priestorov
2022002 18.01.2022
EUR
12/2021

LawService Recovery, k.s.

K000767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 07.01.2022

4K/4/2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
zverejňuje oznámenie o doplnení oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 424995000016, poradové čísla pohľadávok
v zozname pohľadávok: 348 – 367, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 111/2020 zo dňa
11.06.2020 (K046176) o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Pohľadávka:
Meno
a Dlžník
Právny
Dlžník
- Dlžník - Dlžník - Dlžník
- Výška
priezvisko/
ulica,
Mena dôvod
mesto
PSČ
Štát
IČO
pohľadávky
názov dlžníka číslo
vzniku
Akzent
Ivanská
Prenájom
Bratislava 82104 SR
44540957 4 301,93 EUR EUR
BigBoard, a.s.
cesta 2D
pozemkov

Súpisová
Faktúra
Splatnosť hodnota
č.
EUR

v

2021103 15.12.2021 4 301,93 EUR

LawService Recovery, k.s.

K000768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034
zverejňuje oznámenie o doplnení všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
206/2021 zo dňa 26.10.2020 (K056680) o nasledovné súpisové zložky majetku:
Pohľadávky:
Meno
a
priezvisko/ Dlžník
- Dlžník - Dlžník Dlžník Dlžník
názov
ulica, číslo mesto - PSČ - Štát IČO
dlžníka
Okresný súd
Skuteckého Banská
Banská
974 01 SR
28
Bystrica
Bystrica
GS Technik Môťovská
s.r.o.
cesta 276
GS Technik Môťovská
s.r.o.
cesta 276
GS Technik Môťovská
s.r.o.
cesta 276

-

Súpisová
- Výška
Faktúra
Mena Právny dôvod vzniku
Splatnosť hodnota v
pohľadávky
č.
EUR

80,00 EUR

EUR

Zvolen

960 01 SR

47551704 240,00 EUR EUR

Zvolen

960 01 SR

47551704 240,00 EUR EUR

Zvolen

960 01 SR

47551704 240,00 EUR EUR

Vrátený
súdny
poplatok v konaní
vedenom
na
Okresnom
súde
Banská Bystrica pod
sp. zn. 63Cb/129/2015
Prenájom
strojného
2021102
zariadenia 10/2021
Prenájom
strojného
2021105
zariadenia 11/2021
Prenájom
strojného
2022002
zariadenia 12/2021

-

240,00
EUR
240,00
15.12.2021
EUR
240,00
18.01.2022
EUR
17.11.2021

LawService Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
sp. zn. 4K/4/2020
Úpadca:
A-Z LOKOMAT s.r.o. „v konkurze"
sídlo:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen IČO: 31 617 034
Dátum a čas zasadnutia:
03.01.2022, 10:00 hod.
Miesto zasadnutia:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen zapísaná v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti pod S1731 (ďalej len „Správca")

Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 v zastúpení AKMB, s.r.o., advokátska
kancelária so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 52 360 458 - prítomný osobne (ďalej ako „Predseda
veriteľského výboru'" alebo „lime finance, a.s."),
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (hlasovanie per roliam)
(ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s."), a
365.bank, a. s., so sídlom Dvorákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (hlasovanie per rollam)
(ďalej len „365.bank, a. s.").

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňažovanie majetku zapísaného do súpisu oddelenej podstaty a do
súpisu 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
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I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal Predseda veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezencie Predseda
veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")
uznášaniaschopný, keď sú prítomní všetci jeho členovia. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti
skonštatoval, že do začiatku zasadnutia veriteľského výboru doručili Predsedovi veriteľského výboru svoj
hlasovací lístok členovia veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. a 365.bank, a. s..
II.
Jediným bodom zasadnutia veriteľského výboru bolo hlasovanie o schválení alebo neschválení cenovej ponuky
víťaza verejného ponukového konania, špecifikovanej v podaní Správcu označenom ako „Žiadosťo odsúhlasenie
cenovej ponuky víťaza ponukového konania" zo dňa 20.12.2021. Predseda veriteľského výboru, ktorý zvolal
zasadnutie veriteľského výboru jeho členov poučil, že o navrhovanom uznesení môžu hlasovať aj písomným
hlasovaním v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR, t.j. zaslaním hlasovacieho lístku Predsedovi veriteľského výboru, a to
najneskôr do dňa 03.01.2022 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby hlasovali o
schválení alebo neschválení cenovej ponuky víťaza verejného ponukového konania, a teda hlasovali o prijatí
uznesenia v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") v
konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu A-Z LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze", so sídlom Moyzesova 7883/39, 960
01 Zvolen, IČO: 31 617 034 (ďalej len „Úpadca 1") v súlade s § 83 ods. 1 písm. d) ZKR schvaľuje cenovú ponuku
spoločnosti Royal Invest a.s., so sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 627 739 (ďalej len „Royal Invest
a.s."), ako víťaza verejného ponukového konania, predmetom ktorého bol spoločný predaj časti podniku Úpadcu 1
a časti podniku úpadcu LOKWOOD s.r.o. „v konkurze", so sídlom Jesenského 1115, 960 01 Zvolen, IČO: 46 165
44 (ďalej len „Úpadca 2") "), oznam o čom bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 230/2021 zo dňa 01.12.2021
(K064974; K064975)."
(vyššie uvedené znenie uznesenia ďalej len „Uznesenie")
ZA: 3 hlasy (lime finance, a.s.; Slovenská sporiteľňa, a.s.; 365.bank, a. s.
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
V súlade s výsledkami hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor Uznesenie prijal.
III.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:15 hod..

V Nitre, dňa 03.01.2022
lime finance, a.s.
v zastúpení AKMB, s.r.o. v mene spoločnosti koná JUDr. Miroslav Belica, advokát a konateľ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 354 / 50, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/376/2021 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/376/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj majetkovú hodnotu dlžníka – obchodný podiel:

Por.
č.

1.

Nominálna
Údaj o zápise v OR
hodnota
SR
v EUR
OR
OS
Banská
Bystrica

Druh

Spoločnosť

Obchodný
podiel

ZAEL, s.r.o.
Lučenská 73
990 01 Veľký
Oddiel: Sro
Krtíš
IČO: 36 010 995

6.639,-

Poznámka (záložné
konanie a pod.)

-

právo,

súdne Hodnota
EUR

v

6.639,-

Vložka č.:
3858/S

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese kancelaria@dusanpaulik.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 5OdK/376/2021, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.

V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo
fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia poplatok
z návrhu na zápis zmeny údajov týkajúcich sa zapísanej osoby do obchodného registra.

JUDr. Dušan Paulík, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 308/14, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1993
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/215/2021 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/215/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 3. KOLO
Správca konkurznej podstaty dlžníka Róbert Grundza, nar. 03.01.1993, trvale bytom Janova Lehota 308/14,
966 24 Janova Lehota, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení predpisov vyhlasuje 3. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
P. č. popis hnuteľnej veci
1

Motorové vozidlo

rok
stav opotrebovanosti VIN č.
výroby

Ev. č.

2007

ZH087CA Janova Lehota

Opotrebované

JMZBK12Z271537722

miesto kde sa vec nachádza hodnota v €
3.000,00

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery
group, k. s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach, alebo do
elektronickej schránky správcu, s označením: „PONUKA VPK č. 3 – 4OdK/215/2021 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Osobné motorové vozidlo Mazda 3 BK)
výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu (IBAN), 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
podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší ako 3 mesiace, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy
záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak
je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre
príjemcu treba uviesť „zaloha Grundza VPK3“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0915 229 829 alebo e-mailom:
rg.spravca@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá
bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Otváranie zásielok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk
správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.

Recovery group, k. s.
správca
sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová

K000772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Schinglerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/457/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/457/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mária Schinglerová, nar. 07.02.1954, trvale bytom Mierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/457/2021, oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.
do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100,
alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K000773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Schinglerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/457/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/457/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
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"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Mária Schinglerová, nar. 07.02.1954, trvale bytom Mierová 673/10,
969 01 Banská Štiavnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č. k. 5OdK/457/2021 zo dňa 09.12.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 242/2021 dňa
17.12.2021, vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, SR.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

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

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

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

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Mária Schinglerová, nar. 07.02.1954, trvale bytom
Mierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica, is our responsibility to inform you, that the district Court in
Banská Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/457/2021 dated 09.12.2021, it was published in the Commercial
bulletin No. 242/2021 from 17.12.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the
bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová
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K000774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Schinglerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 673/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/457/2021 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/457/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Mária Schinglerová, nar. 07.02.1954, trvale bytom Mierová 673/10, 969 01 Banská
Štiavnica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/457/2021, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

§ 167l
(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
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

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

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

K000775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šesták Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 362 / 70, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Kopečná 252/2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/347/2021 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/347/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SZM č.1
Názov pozemok - parcela registra C
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera (m2) : 302
Obec, PSČ: Vranov nad Topľou
Štát: Slovensko
Názov katastrálneho územia: Čemerné
Číslo listu vlastníctva: 511
Číslo parcely 157
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 45/90
Súpisová hodnota : 105,00 EUR

SZM č.2
Informácie o súpisovej zložke majetku:
Názov rodinný dom
Typ: Stavba
číslo súpisné: 362
Obec Vranov nad Topľou
Štát Slovensko
Názov katastrálneho územia Čemerné
Číslo listu vlastníctva 511
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo parcely 362
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 45/90
Súpisová hodnota 4.935,00 EUR

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K000776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molitoris Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 143, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1996
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/353/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/353/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov
Osobné motorové vozidlo CITROEN SAXO,
ev.č.: VT429DB, VIN: VF7S1VJZF56574906,
typ: AB HATCHBACK, farba: strieborná
metalíza svetlá, rok výroby: 2007

Súpisová
hodnota
[EUR]
400.00

Dôvod zápisu

Dátum
zápisu

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

majetok dlžníka
ku dňu
23.12.2021 Nie
vyhlásenia OdK

Nie

K000777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Durilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 2, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1975
Obchodné meno správcu:
EU-Bankruptcy, k. s.
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/327/2021 S2033
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/327/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, správca konkurznej podstaty
dlžníka Alena Durilová, nar. 17.12.1975, Čabiny 2, 067 02 Čabiny, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:
Dátum doručenia:

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692
2.739,43 €
20.12.2021

EU-Bankruptcy, k.s.
správca dlžníka
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, komplementár
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K000778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 100, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/226/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/226/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Grundza, nar. 29.06.1968, trvale bytom
Kružlová 100, 090 02 Kružlová, 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 Michal Grundza, nar. 29.06.1968, trvale bytom Kružlová 100, 090 02
Kružlová, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu
nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K000779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Rybák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ružbachy 67, 065 02 Nižné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/257/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/257/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Rybák, nar. 26.12.1975, trvale bytom Nižné
Ružbachy 67, 065 02 Nižné Ružbachy, podnikajúci pod obchodným menom Ján Rybák, IČO: 40716384,
s miestom podnikania 065 02 Nižné Ružbachy 67, 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 Ján Rybák, nar. 26.12.1975, trvale bytom Nižné Ružbachy 67, 065 02 Nižné
Ružbachy, podnikajúci pod obchodným menom Ján Rybák, IČO: 40716384, s miestom podnikania 065 02
Nižné Ružbachy 67, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto
dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca
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K000780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duna Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 129, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/421/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/421/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Duna, nar. 22.12.1972, trvale bytom 082
33 Chmiňany 129 , v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K000781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duna Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 129, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/421/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/421/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Duna, nar. 22.12.1972, trvale bytom 082
33 Chmiňany 129 , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K000782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/293/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/293/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Emil Čonka, nar. 08.11.1975, trvale bytom
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik, 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 Emil Čonka, nar. 08.11.1975, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský
Štiavnik, končí. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu
nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K000783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jurečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 507, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/318/2021 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/318/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Duláková, správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Jurečková, nar. 08.10.1960, trvale bytom
Soľ 507, 094 35 Soľ, 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 Mária Jurečková, nar. 08.10.1960, trvale bytom Soľ 507, 094 35 Soľ, končí.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
JUDr. Katarína Duláková, správca

K000784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 911 / 6, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/275/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/275/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Viktor Duda, narodený: 31.10.1958, bytom: Moyzesova 6, 083
01 Sabinov, na majetok ktorého Okresný súd Prešov vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 5OdK/275/2021 zo dňa
10.09.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2021 zo dňa 21.09.2021, 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“) 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka
zaradeného do všeobecnej podstaty:

Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: Osobné motorové vozidlo PEUGEOT 308 SW 1.6 HDI
Rok výroby: 2009
Evidenčné číslo: SB601BM
VIN: VF34H9HZH9S178056
Stav: pojazdné
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 2 400,00 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 10.11.2021
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi s výrazným označením „ODDLŽENIE KONKURZOM
sp.zn.: 5OdK/275/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne v zalepenej obálke na adresu kancelárie správcu:
Správcovská a poradenská k.s., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov alebo elektronicky do elektronickej
schránky správcu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s predmetom správy „ODDLŽENIE KONKURZOM
sp.zn.: 5OdK/275/2021 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu; telefonický kontakt na záujemcu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu spolu s číslom súpisovej zložky majetku, 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: 52752021, 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 alebo 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 100% 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, a to na rovnaký bankový účet, z ktorého boli uhradené. Pokiaľ boli zálohy zložené
vkladom na účet, budú vrátené poštovým poukazom na náklady neúspešného záujemcu.
11) Úspešný záujemca je povinný zabezpečiť zmenu zápisu vozidla v evidencii motorových vozidiel vedenej
príslušným dopravným inšpektorátom do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy a správcovi prepis obratom oznámiť
písomne, inak má správca právo od zmluvy odstúpiť a záujemca je povinný strpieť prepadnutie 100% 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.

K000785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sýkorová, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 138/7, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1985
Obchodné meno správcu:
EU-Bankruptcy, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/334/2021 S2033
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/334/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, správca konkurznej podstaty
dlžníka Mgr. Jana Sýkorová, nar. 14.03.1985, bytom Višňová 138/7, 083 01 Sabinov, týmto oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:
Dátum doručenia:

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692
287,11 €
08.12.2021

EU-Bankruptcy, k.s.
správca dlžníka
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, komplementár

K000786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/210/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/210/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Jozef Sopko, nar. 22.08.1970, trvale bytom 059 21 Svit, 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 pohľadávky nasledovného veriteľa,
ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Mesto Svit, Hviezdolavova 268/32, Svit, IČO 00326607, Slovenská republika pohľadávka pod por. č. 1 v
sume 14,50 Eur, pohľadávka pod por. č. 2 v celkovej sume 17,40 Eur, pohľadávka pod por. č. 3 v
sume 17,75 Eur, pohľadávka pod por. č. 4 v celkovej sume 18,10 Eur, pohľadávka pod por. č. 5 v
sume 18,46 Eur, pohľadávka pod por. č. 6 v celkovej sume 19,76 Eur, pohľadávka pod por. č. 7 v
sume 19,76 Eur, pohľadávka pod por. č. 8 v celkovej sume 19,76 Eur, pohľadávka pod por. č. 9 v
sume 22,50 Eur, pohľadávka pod por. č. 10 v celkovej sume 27,-Eur a pohľadávka pod por. č. 11 v
sume 30,-Eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K000787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286/35, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Zuzana Tokárová, nar. 13.04.1969, trvale bytom Budovateľská 1286/35,
093 01 Vranov nad Topľou, 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:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35807598 pohľadávku pod por.
č. 1 v celkovej sume 4380,12 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K000788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Osacký - Belatex Slovensko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovce, Továrenská štvrť 57 / 1476, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 877 404
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.11.2014, sp. zn.: 1K/34/2014 zo dňa 19.11.2014, bol vyhlásený
konkurz voči dlžníkovi Ľuboš Osacký, nar. 17.09.1972, bytom Továrenská štvrť 1476/57, 059 51
Poprad. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.11.2019, publikovaným v Obchodnom vestníku č.
232/2019 dňa 02.12.2019 bol ustanovený Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie správcu.
Správca konkurznej podstaty úpadcu, zapísal dňa 03.01.2022 v súlade s ustanovením § 69 ZKR nižšie uvedený
majetok úpadcu do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava (právny predchodca Daňový úrad Prešov).

Číslo súpisovej zložky č. 2
Popis:
Nehnuteľnosť vedená na LV č. 1269, katastrálne územie Matejovce, obec Poprad, okres Poprad,
stavby: Garáž, súpisné číslo 9942, na parcele číslo 678/2, vo výlučnom vlastníctve úpadcu 1/1.
Súpisová hodnota 3.288,60 EUR.

K súpisovej zložke majetku č. 2 – Prihlásená daňová pohľadávka založená na vykonateľnom výkaze daňových
nedoplatkov č. 9712301/5/5317061/2014 zo dňa 05.12.2014 a predstavuje nesplnené daňové povinnosti na dani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z pridanej hodnoty a dani z príjmov.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva – Rozhodnutie správcu dane č. 717/340/16546/11/Hre-564 zo dňa
25.03.2011, Záložné právo vzniklo zápisom v katastri nehnuteľností.

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K000789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 477 494
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2021 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z KONANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO
IČO: 36 477 494
Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa

uskutočnená dňa 03.01.2022 o 11:05 hod v Inštitúte systémov EF UMB, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad,
Poslucháreň 2U1.
predseda schôdze: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca
zapisovateľ: Ing. Adriána Bendíková

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

Prítomní veritelia: 5

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis priebehu schôdze veriteľov podľa jednotlivých bodov programu:
K bodu 1 Otvorenie schôdze veriteľského výboru:
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľského výboru. Skonštatoval prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru, ktorí boli zvolení na
schôdzi veriteľov.
K bodu 2 Voľba predsedu veriteľského výboru
Hlasovanie 1:
Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu JUDr. Zuzanu Kollárovú.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti:0
Zdržali sa: 0
Uznesenie: Predsedom veriteľského výboru bola zvolená JUDr. Zuzana Kollárová.
Dlžník navrhol členom veriteľského výboru predlženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti:0
Zdržali sa: 0
Účastníci si zhodli na potrebe predkladania potrebných dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty a taktiež uprednostňujú hlasovanie
per rollam z pandemických dôvodov.
K bodu 3 Záver schôdze:
Predseda schôdze ukončil schôdzu veriteľov o 11:10 hod.
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
V Poprade dňa: 03.01.2022
Meno a priezvisko osoby, ktorá je predsedom schôdze: JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Podpis osoby,
ktorá zápisnicu vyhotovila:

Odtlačok pečiatky správcu:

Predseda veriteľského výboru:
JUDr. Zuzana Kollárová

K000790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seneš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 3370 / 21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/458/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/458/2021
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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Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K000791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seneš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 3370 / 21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/458/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/458/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K000792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Osacký - Belatex Slovensko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matejovce, Továrenská štvrť 57 / 1476, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 877 404
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.11.2014, sp. zn.: 1K/34/2014 zo dňa 19.11.2014, bol vyhlásený
konkurz voči dlžníkovi Ľuboš Osacký, nar. 17.09.1972, bytom Továrenská štvrť 1476/57, 059 51
Poprad. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 26.11.2019, publikovaným v Obchodnom vestníku č.
232/2019 dňa 02.12.2019 bol ustanovený Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom
kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie správcu.
Správca konkurznej podstaty úpadcu, zapísal dňa 03.01.2022 v súlade s ustanovením § 69 ZKR nižšie uvedený
majetok úpadcu do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
skrátený názov VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky č. 1
Popis:
Nehnuteľnosť vedená na LV č. 951, katastrálne územie Matejovce, obec Poprad, okres Poprad,
stavby: byt č. 1, prízemie v bytovom dome so súpisným číslom 1476 postavená na parcele registra „C“ par. č.
678/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti ¼, vo výlučnom
vlastníctve úpadcu 1/1.
Súpisová hodnota 89.135,01 EUR.

Číslo súpisovej zložky č. 2
Popis:
Nehnuteľnosť vedená na LV č. 951, katastrálne územie Matejovce, obec Poprad, okres Poprad,
stavby: byt č. 2, prízemie v bytovom dome so súpisným číslom 1476 postavená na parcele registra „C“ par. č.
678/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti ¼, vo výlučnom
vlastníctve úpadcu 1/1.
Súpisová hodnota 35.548,59 EUR.

K súpisovej zložke majetku č.1 a č. 2 – Prihlásená pohľadávka založená na základe zmluvy o financovaní
bývania reg. č. 001/055487/05-001/000 zo dňa 28.06.2005 vrátane Všeobecných obchodných podmienok
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva – Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam (byt č. 1
a byt č.2), reg. č. 001/055487/05-001/000 zo dňa 28.06.2005. Záložné právo vzniklo zápisom v katastri
nehnuteľností.

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K000793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkrop 15, 091 01 Veľkrop
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/309/2021 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/309/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Dávid Rusnák, nar. 03.09.1992, 091 01 Veľkrop 15, vec
vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn. 5OdK/309/2021, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len ZKR), oznamujem, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Dávid Rusnák, nar.
03.09.1992, 091 01 Veľkrop 15, končí.

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

194

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

Oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 03.01.2022
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K000794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Dvorom 495 / 20, 082 04 Drienov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/395/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/395/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – dlžníka Igor Botoš, nar.
24.7.1979, Pod Dvorom 20, 082 04 Drienov, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 3OdK/395/2021 S911, týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002, variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Igor Botoš.

V Prešove, 3.1.2022
JUDr. Miloš Hnat, správca
I

K000795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankura Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoké Tatry 265, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Nízky, správca konkurznej podstaty dlžníka PhDr. Ján Jankura, nar. 25.09.1962, trvale bytom 059 60
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 265, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do správcovského spisu
vedeného pod sp. zn. 5OdK/448/2021 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01
Humenné, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: od 08:00 hod- 12:00 hod. a od 12:30
hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: 057/7755601, 057/7763080, alebo elektronicky na emailovú adresu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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peternizky.spravca@gmail.com
JUDr. Peter Nízky, správca

K000796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankura Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoké Tatry 265, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/448/2021 zo dňa 20.12.2021 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
PhDr.
Ján
Jankura,
nar.
25.09.1962,
trvale
bytom
059
60
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 265 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Nízky,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1345 (ďalej len „Správca“), so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 248/2021 dňa 28.12.2021.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v IBAN: SK34 1100 0000 0026 2355 0550,
vedeného v TATRABANKE a.s., pobočka Humenné, na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť PhDr. Ján Jankura.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
EUR a najviac 10 000 EUR.

JUDr. Peter Nízky, správca

K000797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankura Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoké Tatry 265, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2021 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
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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:
PhDr. Ján Jankura, nar. 25.09.1962, trvale bytom 059 60 Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 265, Slovenská
republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/448/2021 zo dňa
20.12.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/448/2021 from December 20, 2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
PhDr. Ján Jankura, date of birth 25.09.1962, domicile 059 60 Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 265, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 248/2021 dňa 28.12.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 29.12.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 248/2021
from December 28, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
December 29, 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:

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

197

Obchodný vestník 4/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.01.2022

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
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konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Peter Nízky, offices Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration
period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Peter Nízky, bankruptcy trustee

K000798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muchová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Wolkera 2036/13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/304/2021 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/304/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Blanka Muchová, nar.16.06.1978, bytom J.Wolkera 2036/13, 052 01 Spišská Nová Ves týmto oznamuje,
že po preskúmaní majetku dlžníka vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“) správca zistil, že v konkurze
nie je dostatok majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil
podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR),
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Špirko - správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Smrečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 10/41, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/26OdK/345/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/345/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/345/2021 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Iveta Smrečková, nar. 15.08.1965, bytom Letná 10/41, 040 01 Košice, podľa ust. § 85
ods. 2) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Floriánska 19, 040
01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 7.30 hod. do 13.00 hod. Žiadosti
o zapísanie o nahliadnutie do spisu, je možné podávať písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na
mailovej adrese: zavodskajana.ak@gmail.com

V Košiciach 28.12.2021
JUDr. Jana Závodská, správca

K000800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bortáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 521, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/282/2021 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/282/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Katarína Bortáková, narodená: 03.10.1985, bytom:
Veľká Ida 521, 044 55 Veľká Ida, podľa ustanovenia § 167j v spojení s § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka. Na základe
zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými
osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona
číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, som nezistil žiaden majetok, ktorý
by podliehal konkurzu, podľa § 167h zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.

K000801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 4, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/352/2021 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/352/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka:Gabriela Adam, narodená: 06.07.1987, bytom:
Železiarenská 4, 040 15 Košice, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Timonova 13, 040 01 Košice, počas
stránkových hodín, a to v pracovných dňoch Po - Pia od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod. za dodržania
aktuálnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať na uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle 055/622 1992.

K000802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 4, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/352/2021 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/352/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Gabriela Adam, narodená: 06.07.1987, bytom:
Železiarenská 4, 040 15 Košice, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona číslo 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0787 6484, BIC: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s., na
ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená
samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a bol
zložený preddavok na trovy konania v zákonom stanovenej výške, s uvedením spisovej značky predmetného
konkurzného konania a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K000803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 212, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/257/2021 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/257/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Vladimír Tatár, narodený: 20.09.1976, bytom:
Bracovce 212, 072 05 Bracovce, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Vladimír Tatár, narodený: 20.09.1976,
bytom: Bracovce 212, 072 05 Bracovce sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Vladimír Tatár, narodený: 20.09.1976, bytom: Bracovce 212, 072 05
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bracovce zrušuje.

K000804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mareš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Krásna 0, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/300/2021 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/300/2021
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.

K000805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Čigášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1584/11, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/295/2021 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/295/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Otília Čigášová, nar. 13.05.1955, bytom: Zimná 1584/11, 075 01 Trebišov,
týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR),
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 03.01.2022
JUDr. Juraj Biroš, správca

K000806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tomaškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrhov 62, 049 44 Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
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:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/280/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/280/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty – doplnenie údajov (súpisová hodnota)

Por. Popis:
Druh,
deň
a dôvod Súpisová
č.:
zapísania:
hodnota v eur:
3.
Zastavaná plocha a nádvoria (478m2) – pozemok je v zastavanom území obce, parcela
·
nehnuteľnosť, 90 €
registra “C“ č. 406, zapísaná na liste vlastníctva č. 855, okres Košice I., obec Košice ·
zapísaný dňa
Kavečany, katastrálne územie Kavečany, podiel 54/1680
09.11.2021
·
majetok vo
vlastníctve
úpadcu §167h
ods. 1 ZKR

Por. Popis:
Druh,
deň
a dôvod Súpisová
č.:
zapísania:
hodnota v eur:
4.
Zastavaná plocha a nádvoria (478m2) – pozemok je v zastavanom území obce, parcela
·
nehnuteľnosť, 660 €
registra “C“ č. 406, zapísaná na liste vlastníctva č. 855, okres Košice I., obec Košice ·
zapísaný dňa
Kavečany, katastrálne územie Kavečany, podiel 432/1680
09.11.2021
·
majetok vo
vlastníctve
úpadcu §167h
ods. 1 ZKR

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, dňa 03.01.2022
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K000807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husárová Sandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 283 / 62, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/215/2021 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/215/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Košice I Uznesením sp. zn. 26OdK/215/2020-22 zo dňa 13.9.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 180/2021 dňa 20.9.2021 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Sandry Husárovej,
narodenej 14.8.1989, trvalo bytom Trieda SNP 283/62, 040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásil
na majetok dlžníka konkurz, zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, uznal
konkurz za hlavné insolvenčné konanie a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Vladimíra Pavlova. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 21.9.2021.
Po speňažení jedinej súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, a to peňažnej pohľadávky úpadcu z vkladnej
knižky v súpisovej hodnote 76,21 € bol v Obchodnom vestníku číslo 230/2021 dňa 1.12.2021 zverejnený oznam
o zámere správcu zostaviť rozvrh. Na základe zostaveného rozvrhu výťažku boli k 3.1.2022 čiastočne uspokojené
len pohľadávky proti podstate na paušálnej odmene správcu a jeho výdavkoch spojených s vedením
konkurzného konania do výšky 76,21 € a v zostatku ostali neuspokojené z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryla tieto náklady konkurzu.
S prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že
po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K000808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Zaťovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koceľová 1680/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2021 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Jana Zaťovičová, nar. 03.11.1983, bytom Koceľová 1680/15, 052 01
Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Jana Bizubová, s miestom podnikania: Čsl. Armády
419/17, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44550499, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.03.2009,
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 končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach 03.01.2022
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K000809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Megis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Ondavou 3, 072 04 Bánovce nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1945
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/46/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ukončenie konkurzu
Správca v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu [§167v ods. 4 veta prvá ZKR].

K000810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 637, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1987
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/277/2021 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/277/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 26.10.2021, sp.zn.: 30OdK/277/2021, ktoré bolo zverejnené v OV č.
210/2021 dňa 02.11.2021 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Martin Jano, nar.:
25.03.1987, bytom: Veľká Ida 637, 044 55 Veľká Ida a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s., so sídlom
kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
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 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Martin
Jano, nar.: 25.03.1987, bytom: Veľká Ida 637, 044 55 Veľká Ida sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Martin Jano, nar.:
25.03.1987, bytom: Veľká Ida 637, 044 55 Veľká Ida, sp. zn.: 30OdK/277/2021, v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZKR zrušuje.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peterová Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgaša 3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrej Fekete
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/287/2021 S1982
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/287/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.10.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jozefína
Peterová, narodená: 01.05.1988, bytom: J. Murgaša 1320/3, 071 01 Michalovce (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Andrej Fekete, správca, so sídlom Slovenskej jednoty 13, 040 01 Košice,
zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1982 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2021 dňa 02.11.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 5 dní odo dňa zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
Mgr. Andrej Fekete,
správca

K000812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šterbák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bangortu 294/7, 044 21 Košice-Myslava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/346/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Ľubomír Šterbák, narodený: 11.03.1965, bytom: Ku Bangortu 294/7,
044 21 Košice-Myslava, na ktorého majetok vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz uznesením sp. zn.
26OdK/346/2019 zo dňa 11.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17.07.2019, podľa
ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K000813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čorba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dargovských hrdinov 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2021S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca: Ing. Jozef Litvák, CSc., úpadcu: Róbert Čorba, Dargovských hrdinov 1, 040 22 Košice- Dargovských
hrdinov, oznamuje doručenie prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty : Inkasáreň s r.o., Pribinova 25,
81109 Bratislava, IČO: 35777974 v celkovej sume : 78,52.-€
V Trebišove, 03.01.2022
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K000814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiseľ Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1381 / 8, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/146/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/146/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 06.07.2021, sp. zn. 30OdK/146/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Dušan Kiseľ, narodený: 14.09.1961, bytom: Hodvábna 1381/ 8, 0750 1 Trebišov, podnikajúci pod
obchodným menom: Dušan Kiseľ IZOMONT, s miestom podnikania: Hodvábna 1381/ 8, 075 01 Trebišov, IČO: 40
957 039. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom
kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 03.01.2022
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K000815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olesik Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2184 / 12, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/284/2021 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/284/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30OdK/284/2021 zo dňa 26.10.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 210/2021 dňa 2.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka
MVDr. Viliama Olesika, narodeného 6.6.1969, trvalo bytom Lúčna 12, 075 01 Trebišov, podnikajúceho pod
obchodným menom MVDr. Viliam Olesik, s miestom podnikania Lúčna 12, 075 01 Trebišov, IČO 34 874 755 a
zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2021.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu jednu
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 21.12.2021, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 215/2021 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej
zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K000816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/360/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/360/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 28.12.2021, sp. zn. 32OdK/360/2021 bol vyhlásený konkurz na
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majetok dlžníka Ján Žiga, nar.: 02.03.1982, bytom: Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Žiga - Árpika, s miestom podnikania: Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov, IČO: 52208401, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.02.2019. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr.
Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1717. Toto uznesenie
bolo zverejnené v OV č. 1/2022 dňa 03.01.2022, K000007.
Týmto oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. je do správcovského spisu možné
nahliadnuť v kancelárii správcu: Čajakova 5, 040 01 Košice, č.d. 305 v pracovných dňoch v pondelok až piatok
vždy v čase 07:30 - 13:30 hod. Za účelom nahliadnutia do spisu prosím kontaktujte správcu e-mailom na adrese
szalontay@tsls.sk.
V Košiciach, dňa 03.01.2022
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K000817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Čajakova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/360/2021 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/360/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 28.12.2021, sp. zn. 32OdK/360/2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ján Žiga, nar.: 02.03.1982, bytom: Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Žiga - Árpika, s miestom podnikania: Pri Bodve 617/9, 044 23 Jasov, IČO: 52208401, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.02.2019. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr.
Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Čajakova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1717. Toto uznesenie
bolo zverejnené v OV č. 1/2022 dňa 03.01.2022, K000007.
Týmto správca Mgr. Tomáš Szalontay v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu v sume určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR sú povinní zložiť na
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK44 0900 0000 0051 3167 5668. Veriteľ popierajúci pohľadávku
je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 03.01.2022
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K000818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUCCASS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplého 13/A, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 210 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2020 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2020
Druh podania:
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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Verejná obchodná súťaž – tretie kolo
V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 8. novembra 2021 v konkurznom konaní vo veci
úpadcu: LUCCASS s.r.o., so sídlom: Teplého 13/A,
040 17 Košice, IČO: 36 210 501 (ďalej iba ako
„úpadca“), ktoré konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 32K/9/2020 týmto
vyzývam záujemcov na predkladanie ponúk na speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu formou verejnej
obchodnej súťaže podľa ust. § 92 ods. 1 písm. a) ZKR nasledovne:
A. Speňažovaný majetok
1. Predmetom speňaženia v tejto verejnej obchodnej súťaži sú pohľadávky úpadcu z obchodného styku,
ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty ako súpisové zložky č. 12 až č. 22 v súpisovej
hodnote 31 000,00 € (slovom: tridsaťjedentisíc euro). Súpisová hodnota dotknutých súpisových zložiek
bola určená podľa zostatkového účtovného stavu v účtovnej evidencii úpadcu ku dňu vyhlásenia
konkurzu.
2. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 56/2021 zo dňa 23. marca
2021 pod podaním č. K014043.
3. Súpisové zložky č. 12 až č. 22 boli judikované na základe platobného rozkazu Okresného súdu Banská
Bystrica zo dňa 26. augusta 2021 v konaní vedenom pod sp. zn. 23Up/1323/2021.
4. Speňaženie súpisových zložiek č. 12 až č. 22 majetku všeobecnej podstaty sa uskutoční na základe
zmluvy o postúpení pohľadávok ako uceleného súboru pohľadávok (tzv. „balík pohľadávok“).

B. Podmienky verejnej obchodnej súťaže
1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov v tomto ponukovom kole je 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia správcu o verejnej obchodnej súťaži v Obchodnom vestníku.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v stanovenej lehote 15 dní v jednej neporušenej obálke
v úradných hodinách kancelárie správcu do sídla kancelárie správcu poštou alebo osobne s výrazným
označením „Konkurz 32K/9/2020 – Ponuka – Neotvárať!“ Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa
neprihliada.
3. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, výpis z obchodného alebo
živnostenského registra, resp. kópiu dokladu totožnosti v prípade záujemcu fyzickej osoby nepodnikateľa.
V prípade záujemcu fyzickej osoby musí byť v ponuke výslovne uvedené, že tento záujemca dáva súhlas
na spracovanie osobných údajov na účely tejto verejnej obchodnej súťaže.
4. V tomto ponukovom kole rozhoduje najvyššia ponúkaná kúpna cena bez limitu minimálnej kúpnej ceny
súpisových zložiek č. 12 až č. 22 majetku všeobecnej podstaty.
5. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny za pohľadávky úpadcu (odplata
za postúpenie pohľadávok), doklad o uhradení zábezpeky vo výške 30% z ponúkanej kúpnej ceny na
bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK21 1100 0000 0029 3555 6134.
6. Každý záujemca môže predložiť iba jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť len do uplynutia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk v tomto kole.
7. Rozhodujúcim kritériom pre posúdenie výhodnosti ponuky záujemcu je výška ponúkanej kúpnej ceny, t.j.
ako najvýhodnejšia ponuka bude vyhodnotená ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu v lehote do 3 dní po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk záujemcov, o čom sa vyhotoví úradný záznam.
9. Jeden rovnopis úradného záznamu o vyhodnotení ponúk záujemcov správca predloží zástupcovi veriteľov
na ďalšie vyhodnotenie, a to v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záujemcov s
výzvou na vyjadrenie sa k predloženým ponukám v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk záujemcov.
10. Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk záujemcov v tomto kole verejnej obchodnej súťaže zástupca
veriteľov uloží správcovi záväzný pokyn na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným
záujemcom za súčasného splnenia všetkých podmienok verejnej obchodnej súťaže na základe zápisnice
zo zasadnutia so zástupcom veriteľov.
11. V prípade, ak záujemca, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, odmietne v lehote stanovenej
správcom doplatiť zvyšok ponúkanej kúpnej ceny resp. uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote
stanovenej správcom, zábezpeka úspešného záujemcu v takomto prípade prepadá v prospech
všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.
12. Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil úspešný záujemca celú kúpnu cenu v stanovenej lehote, prechádza
na neho vlastnícke právo k predmetu verejnej obchodnej súťaže uzavretím zmluvy o postúpení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok. Speňažený majetok úpadcu nadobudne úspešný záujemca bez tiarch a bez
zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.
13. Podmienky odovzdania predmetu ponukového konania: správca uzavrie s úspešným záujemcom po
úhrade celej ponúkanej kúpnej ceny zmluvu o postúpení pohľadávok a spíše s ním úradný záznam o
odovzdaní predmetu verejnej obchodnej súťaže. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu verejnej obchodnej súťaže nesie úspešný záujemca.
14. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať spôsob vrátenia uhradenej zábezpeky na kúpnu cenu v
prípade, ak bude ponuka záujemcu v ponukovom konaní vyhodnotená ako neúspešná, vrátane uvedenia
bankového účtu záujemcu a variabilného symbolu.

C. Upozornenie pre záujemcov
1. Speňažované pohľadávky, ktoré sú predmetom verejnej obchodnej súťaže sa speňažujú v stave v akom
ležia a bežia, pričom správca konkurznej podstaty neručí úspešnému záujemcovi za vymožiteľnosť
speňažovaných pohľadávok.
2. Speňažované pohľadávky úpadcu môžu mať aj iné právne vady súvisiace s ich vznikom a prípadným
postúpením.
3. Správca ako vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže nezodpovedá za bonitu postupovaných pohľadávok
úpadcu, za ich vymožiteľnosť, za ich prípadné nezrovnalosti spôsobené nedostatkami v účtovnej evidencii
úpadcu, ani za prípadné nezrovnalosti týkajúce sa účtovnej a právnej existencie pohľadávok.
4. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve o postúpení pohľadávok úpadcu potvrdí, že bol zo strany
správcu na tieto skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných
právnych vád postúpených pohľadávok úpadcu, ako aj nárokov z nesprávnej špecifikácie výšky niektorej z
postúpených pohľadávok úpadcu.
5. Úspešný záujemca nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy o postúpení pohľadávok úpadcu odstúpiť
ani požadovať od správcu náhradu akejkoľvek škody.

D. Ďalšie podmienky:
Záujemcovia sa môžu informovať na tel. č.: 0905 937 649, resp. mailom na adrese: krupicka@slovanet.sk.
Zástupca veriteľov a tiež aj správca majú právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a zároveň má zástupca
veriteľov a tiež aj správca právo odmietnuť všetky predložené ponuky aj bez uvedenia dôvodu.

Košice, dňa 3. januára 2022

Ing. Imrich Krupička, správca

K000819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Vidlička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianského 325/53, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/233/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Mikuláš Vidlička, nar. 30.04.1963, trvale bytom Matúša Čáka Trenčianského
325/53, 044 42 Rozhanovce, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 19.07.2021, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Mikuláš Vidlička, nar. 30.04.1963, trvale bytom Matúša Čáka
Trenčianského 325/53, 044 42 Rozhanovce, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Mikuláš
Vidlička, nar. 30.04.1963, trvale bytom Matúša Čáka Trenčianského 325/53, 044 42 Rozhanovce, uznesením
Okresného súdu Košice I. č.k. 32 OdK/233/2021 zo dňa 22.09.2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
187/2021 dňa 29.09.2021, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 03.01.2022

Ing. Peter Duhoň, správca

K000820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fehér Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niže Mesta 1048 / 1, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2020 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/106/2020-26 zo dňa 13.3.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 55/2020 dňa 19.3.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka
Miroslava Fehéra, narodeného 22.12.1968, trvalo bytom Niže Mesta 1048, 049 25 Dobšiná, podnikajúceho pod
obchodným menom Miroslav Fehér, s miestom podnikania Hnilecká 933, 049 25 Dobšiná, IČO 40 416 518,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.5.2013 a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený
Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu S1683. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 20.3.2020.
Unesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/106/2020-60 zo dňa 27.9.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 190/2021 dňa 4.10.2021 bol Mgr. Štefan Jakab odvolaný z funkcie správcu
podstaty a do funkcie nového správcu bol ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15,
040 01 Košice-Juh, zn. správcu S937.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu dve
podrobné správy o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 12.11.2021, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok, ktorý by
bolo možné zapísať do konkurznej podstaty úpadcu okrem v Obchodnom vestníku číslo 193/2021 zverejneného
súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€,
ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenyáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Žolna, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína Remenyáková, nar. 01.07.1962, bytom:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31K/28/2016
S1734 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Pri Prachárni 7, 040 11 Košice, v pracovných dňoch:
pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 hod., prípadne na inom mieste podľa
dohody.
Navrhovaný termín nahliadania do správcovského spisu je nevyhnutné vopred nahlásiť správcovi doručenou
písomnou žiadosťou na uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese: zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1734

K000822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remenyáková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Žolna, so sídlom kancelárie na Pri prachárni 7, 040 11 Košice správca dlžníka – Katarína
Remenyáková, nar. 01.07.1962, bytom: Milhosť 26, 044 58 Milhosťpodľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý môžno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: 350,- Eur (slovom tristopäťdesiat eur)
s doplňujúcou poznámkou: Katarina Remenyakova, kaucia popretia pohladavky 31K/28/2016
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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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive,
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno kauciu skladať. 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.

Mgr. Richard Žolna, správca

K000823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Zeher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákoš 63, 044 16 Rákoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/13/2016 S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca : Ing. Jozef Litvák, CSc., Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, úpadcu: Ladislav Zeher,
nar.:17.03.1965, bytom : Rákoš 63, 044 16 Rákoš, oznamuje , že v uvedenej veci si veriteľ spoločnosti Plzenský
Prazdroj Slovensko, a.s. so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO:31 648 479 prihlásil do konkurzného
konania vedeného voči úpadcovi peňažnú pohľadávku.
Týmto veriteľ Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s. b e r i e prihlášku pohľadávky do konkurzného konania v c
e l o m r o z s a h u s p ä ť.
Zároveň s poukazom na § 92 ods.3 CSP oznamuje ukončenie právneho zastúpenie veriteľa Plzenský
Prazdroj Slovensko, a.s. , ktoré preukazuje predložením dohody uzatvorenej dňa 09.11.2021 o ukončení
plnomocenstva zo dňa 01.07.2019 medzi veriteľom Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s. ako splnomocniteľom
a splnomocnencom JUDr. Lucia Jurgová advokátka s r.o.
V Trebišove, 03.01.2022
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K000824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budkovce 1009, 072 13 Budkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/294/2021 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/294/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2. Pozemok, parcela registra „E“, parcelné číslo 3359/4, o výmere 159 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálním území Budkovce, obec Budkovce, okres Michalovce, zapísaný na liste
vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálneho odboru číslo 2602 v podiele 1/1 z celku, v
súpisovej hodnote 477,- €,
3. Pozemok, parcela registra „E“, parcelné číslo 3363/3, o výmere 168 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálním území Budkovce, obec Budkovce, okres Michalovce, zapísaný na liste
vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálneho odboru číslo 2602 v podiele 1/1 z celku, v
súpisovej hodnote 504,- €,

K000825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horani Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 1683 / 1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1983
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/265/2021 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/265/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Martin
Horani v konkurze, Čsl. armády 1, 075 01 Trebišov, nar. 16. 10. 1983 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze
veriteľov úpadcu na deň 24. 1. 2022 o 8.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD.,
MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Voľba
zástupcu veriteľov, 3. Schválenie úhrady nákladov šetrení vykonaných správcom a 4. Záver. Pri prezentácii
veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 3. 1. 2022
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K000826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrabovská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 49, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1968
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2021 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Mária
Hrabovská v konkurze, Kostolná 49, 052 01 Spišské Tomášovce, nar. 30. 5. 1968 týmto oznamuje, že konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásený na majetok úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 3. 1. 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K000827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Petnuch v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovská 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1999
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/69/2021 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/69/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Marcel
Petnuch v konkurze, nar. 4. 9. 1999, Michalovská 19, 040 11 Košice 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 3. 1. 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K000828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Petnuch v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovská 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1999
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/69/2021 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/69/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Marcel
Petnuch v konkurze, nar. 4. 9. 1999, Michalovská 19, 040 11 Košice týmto zverejňuje číslo účtu v spoločnosti
Všeobecná úverová banka a. s. č. SK1902000000001852431497 na účel zloženia kaucie pri popieraní
pohľadávok veriteľov.

V Košiciach, dňa 3. 1. 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

K000829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Petnuch v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalovská 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.9.1999
Obchodné meno správcu:
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.
Sídlo správcu:
Národná tr. 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/69/2021 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/69/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s ako správca úpadcu Marcel
Petnuch v konkurze, nar. 4. 9. 1999, Michalovská 19, 040 11 Košice, 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 z 30. 12. 2021 sp. zn. 9OdK/69/2021 bola 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 9OdK/69/2021. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

V Košiciach, dňa 3. januára 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - komplementár

Die Gesellschaft ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ( KG/societé en
commandite ) als Insolvenzverwalter von Marcel Petnuch v konkurze, geb. 4. 9. 1999, Michalovská 19, 040 11
Košice, 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 30. 12. 2021 sp. zn. 9OdK/69/2021 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 9OdK/69/2021 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
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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
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.

Kosice, den 3. Januar 2022

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – Komplementär
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